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STATUT 
 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 1  

im. JANA PWAŁA II  

W SKRZYSZOWIE 

 
(Tekst ujednolicony zgodnie ze stanem prawnym na dzień 01.02.2022r.) 
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Statut opracowano na podstawie:  

 

➢ Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1082 t.j.);  

➢ Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 60 ze zm.);  

➢ Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 t.j.)  

➢ Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 

526 ze zm.);  

➢ Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 t.j.);  

➢ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2021 r. poz. 2198 t.j.);  

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.);  

➢ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki 

prawodawczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 283 t.j.);  

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.);  

➢ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);  

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków  

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

983 t.j.); 

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1604 t.j.); 

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 532 ze zm.);  

➢ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 t.j.); 

➢ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.);  

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 

ze zm.);  
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➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);  

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157 ze zm.);  

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616 ze zm.);  

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków  

i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);  

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży Dz. U z 2014 r. poz. 1157 ze zm.);  

➢ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków 

organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309 t.j.);  

➢ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków 

organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 ze zm.);  

➢ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2015 r. roku w sprawie szczegółowych 

warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego 

samego typu (Dz. U. z 2015 poz. 1248);  

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361 t.j.). 
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Rozdział 1 

Nazwa i typ Szkoły 

 

§ 1 

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie, zwana dalej „Szkołą” jest 

publiczną ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy, w której w ostatniej klasie 

przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.  

2. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie. 

3. Szkoła ma siedzibę w Skrzyszowie, pod adresem: 33-156 Skrzyszów 629A. 

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Skrzyszów z siedzibą w Skrzyszowie, pod 

adresem: 33-156 Skrzyszów 642. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty. 

6. Szkoła ma ustalony obwód Uchwałą Nr XXXIII/295/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 

23.11.2017r. Obwód szkoły obejmuje miejscowość Skrzyszów z wyjątkiem numerów 

domów 83-252. 

7. Podstawową jednostka organizacyjną szkoły jest oddział. 

8. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II  

w Skrzyszowie; 

2) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1082 t.j.); 

3) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 t.j.); 

4) Karcie Nauczyciela - – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 t.j.); 

5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II 

w Skrzyszowie; 

6) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowe Nr 1 im. Jana 

Pawła II w Skrzyszowie; 

7) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie; 

8) Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumieć samorząd uczniowski Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie; 

9) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Jana Pawła II w Skrzyszowie; 

10)  radach oddziałowych – należy przez to rozumieć trzech rodziców wybranych  

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału (tzw. „trójki 

klasowe”); 

11) uczniach   należy przez to rozumieć dzieci i młodzież z oddziałów klas I – VIII; 
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12)  rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz osoby lub podmioty sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

13) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły; 

14) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole; 

15) nauczycielu specjaliście – należy przez to rozumieć nauczyciela specjalistę, który 

współorganizuje nauczanie dla uczniów z autyzmem, z zespołem Aspergera, 

niepełnosprawnościami intelektualnymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

16) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Skrzyszów; 

17) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego 

Kuratora Oświaty. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Szkoły 

 

§ 2 

 

1. Kształcenie w Szkole trwa osiem lat i składa się z: 

1) I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna; 

2) II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV–VIII. 

2. Najważniejszym celem kształcenia w Szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

3. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność dydaktyczną szkoły; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;  

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 

potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

4. Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele); 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i 

etnicznej; 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób; 
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4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

 i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego  

na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

5. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest: 

1) wspieranie całościowego rozwoju dziecka; 

2) umożliwienie dziecku odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz 

gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna; 

3) zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych dziecka; 

4) respektowanie podmiotowości ucznia w procesie budowania indywidualnej wiedzy 

oraz przechodzenia z wieku dziecięcego do okresu dorastania; 

5) osiągnięcie przez dziecko dojrzałość do podjęcia nauki na II etapie edukacyjnym. 

6. Celami edukacji w klasach IV-VIII są: 

1) wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się 

w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały; 

2) rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz zwiększenie aktywności 

czytelniczej uczniów; 

3) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych; 

4) zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb 

i możliwości. 

7. Cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów w klasach IV-VIII są określone  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

 

§ 3 

 

1. Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie  

do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.  

2. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając 

indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.  
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§ 4 

 

1. Do zadań Szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji 

edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz 

poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 

2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania 

ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym 

rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;  

3) wspieranie: 

a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się 

umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów 

zabawy, nauki i odpoczynku; 

b) rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie 

kompetencji samodzielnego uczenia się; 

4) wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych  

do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania 

oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób 

nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne 

indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, 

wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności 

własnej i współdziałania w grupie; 

6) zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł 

informacji i nowoczesnych technologii; 

7) organizacja zajęć: 

a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia 

emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia 

psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej), 

b)  umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie 

eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie 

problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na 

danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka, 

c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do 

poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność 

fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku, 

d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia 

z dzieciństwa w wiek dorastania, 
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e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest 

rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz 

rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia 

przez dziecko na danym etapie rozwoju, 

f) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej 

współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, 

uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym 

etapie rozwoju dziecka, 

g) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, 

możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska 

przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy 

ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez 

dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska, 

h) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów,  

w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki,  

a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających 

możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju 

dziecka; 

8) organizacja przestrzeni edukacyjnej: 

a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów 

edukacyjnych i wychowawczych, 

b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności 

społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie 

bezpieczeństwa, 

c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości 

umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną 

wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego; 

9) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych 

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

11) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące  

do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się. 

§ 5 

 

1. Do zadań Szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy: 

1) rozwijanie i kształtowanie kompetencji językowych na każdym przedmiocie i dbanie  

o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie 

się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały; 
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2) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych; 

3) kształcenie umiejętności w sprawnym wykorzystywaniu narzędzi matematyki w życiu 

codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego; 

4) wskazywanie roli biblioteki w procesie kształcenia i wychowania oraz kształtowanie 

kompetencji czytelniczych; 

5) zapewnienie warunków do kształcenie wiedzy i umiejętności wynikających  

z poszczególnych przedmiotów określonych planem nauczania; 

6) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z 

informatyki, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi 

oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów; 

7) kształtowanie postaw zdrowotnych, w tym wdrożenia do zachowań higienicznych, 

bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób; 

8) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów; 

9) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych, przygotowanie i zachęcania do podejmowania działań na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat; 

10) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 

11) ukierunkowanie procesu wychowawczego na podmiotowe traktowanie ucznia,  

na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny, a wartości 

skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji;  

12) podejmowanie w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym działań 

związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania 

postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami 

państwowymi. 

2. Cele i zadania szkoły uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym 

mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe. 

3. Zadania Szkoły są realizowane poprzez: 

1) właściwy dobór przez nauczycieli programów nauczania; 

2) zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi  

i przygotowaniem pedagogicznym; 

3) bezpłatne wyposażenie uczniów w zestawy podręczników, materiały ćwiczeniowe  

i materiały edukacyjne; 

4) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom  

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów lub poszczególnego ucznia; 

6) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 



 

 
10 

 

7) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

8) organizowanie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych zgodnie z zachowaniem 

zasad higieny pracy umysłowej i zachowaniem równowagi między nauką  

a wypoczynkiem; 

9) respektowanie podmiotowości ucznia w procesie kształcenia i wychowania; 

10) systematyczną współpracę z rodzicami; 

11) poprawne komunikowanie się językiem polskim podczas zajęć z uczniami; 

12) wykorzystywanie zasobów biblioteki do prowadzenia zajęć edukacyjnych; 

13) upowszechnianie przez nauczycieli korzystania z metod i form informatycznych  

i Internetu podczas kształcenia na poszczególnych zajęciach edukacyjnych; 

 

§ 6 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych w ramach 

działań statutowych, poprzez: 

1)  realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w par. 42 pkt 2 i par. 48 niniejszego 

statutu; 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie regulaminem i harmonogramem pełnienia 

dyżurów; 

3) w klasach 1 – 3 odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich wychowanków podczas zajęć 

jak i przerw pozostają nauczyciele-wychowawcy lub nauczyciele prowadzący  

w danej klasie lekcje; 

4) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć  

w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie  

w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 

przedmiotów, których program tego wymaga; 

5) przestrzeganie regulaminu zasad bezpieczeństwa i przepisów dotyczących organizacji 

wycieczek szkolnych przez nauczycieli oraz osoby do tego uprawnione podczas zajęć 

poza terenem szkoły; 

6) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na przedmiotach wymagających podziału 

na grupy; 

7) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

8) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

9) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

10) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

11) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 
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12) kontrolę obiektu szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co 

najmniej raz w roku; 

13) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji oraz oznaczenie dróg 

ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

14) zabezpieczenie wejścia do szkoły przed dostępem osób niepożądanych; 

15) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni  

i pomieszczeń gospodarczych; 

17) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pracowni przedmiotowych,  

w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy  

i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

18) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,  

w tym uczniów niepełnosprawnych; 

19) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami   uczestniczącymi  

w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły; 

20) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

21) dostęp do internetu dla uczniów i nauczycieli jest zabezpieczany przed możliwością 

korzystania z treści niedozwolonych.  

2. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi, w czasie wykonywania 

swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem ucznia i troszczyć się  

o jego bezpieczny pobyt w szkole. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników oraz ochrony 

mienia, budynek szkoły jest całodobowo monitorowany zarówno wewnątrz jak i na 

zewnątrz. Zapis z monitoringu jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

 

§ 7 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, 

a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji jest dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia  

i umożliwianiu ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 
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5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 

socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym; 

6) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci; 

7) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

9) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

10) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów, wynikających z: 

1) wybitnych uzdolnień; 

2) niepełnosprawności; 

3) niedostosowania społecznego; 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

5) specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) zaburzeń komunikacji językowej; 

7) choroby przewlekłej; 

8) zaburzeń psychicznych; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych; 

13) odmienności kulturowej. 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności: 

a) pedagog szkolny; 

b) logopeda; 

c) doradca zawodowy; 

d) socjoterapeuta. 

e) psycholog. 

6. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania 
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pedagogiczne, których celem jest: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 

2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem; 

3) realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu, o którym mowa w par. 52 pkt 2 i 3 Statutu; 

4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy. 

7. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel/specjalista  

informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego. 

8. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą wnioskować także, w przypadkach, jak  

w ust. 1: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 

3) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

4) dyrektor szkoły; 

5) pielęgniarka szkolna; 

6) pracownik socjalny; 

7) asystent rodziny; 

8) kurator sądowy. 

9. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się 

wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się 

wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły. 

 

§ 8 

 

1. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego 

nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na: 

a) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i 

jego potrzeb; 

b) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki 

nauczania; 

c) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

d) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia; 

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach 

zorganizowanych w postaci: 

b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

c) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; 

d) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

e) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 

f) zajęć logopedycznych; 
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g) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne; 

h) zajęć rewalidacyjno- wychowawczych; 

i) nauczania indywidualnego; 

j) zindywidualizowana ścieżka kształcenia; 

k) zajęcia z doradztwa zawodowego 

l) zajęć terapeutycznych. 

3) Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to: 

a) porady i konsultacje dla uczniów i rodziców –  udzielane i prowadzone przez 

nauczycieli, pedagoga szkolnego lub zapraszanych specjalistów; 

b) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem 

nadzoru pedagogicznego; 

c) warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

4. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,  

o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy 

doraźnej w bieżącej pracy z uczniem. 

 

§ 9 

 

1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów  

ds. orzekania inwalidztwa. 

2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 

społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb; 

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

6) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych 
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naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji. 

3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

4. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  

z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

5. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania 

i arkuszu organizacyjnym. 

6. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny 

czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach w tygodniu. 

7. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

 

§ 10 

 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor 

organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w 

orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w 

placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki.   

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 

wskazaniami w orzeczeniu. 

6. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego 

nauczania na terenie szkoły, dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia 

łącznie dwóch warunków: 

1) w orzeczeniu wskazano taką możliwość; 

2) szkoła dysponuje warunkami do prowadzenie indywidualnych zajęć. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, 

w których zajęcia są organizowane. 

8. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia. 

9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres 
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pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego 

osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia 

zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych. 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły 

 

§ 11 

 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców;  

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe. Organy 

kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. 

Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

 

§ 12 

Dyrektor szkoły 

 

1. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego; 

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

5)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju; 

6)   wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

7) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

2. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.  

Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.  

Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

3. Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa  

i inne przepisy szczegółowe. 

4. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,  

a w szczególności: 
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1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej 

jakości pracy; 

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz 

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem  

i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski 

wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

7) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

8) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników;  

9) współpracuje z Radą Pedagogiczną Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

10) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole; 

11) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych 

wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub  

w formie indywidualnego nauczania; 

12) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;   

13) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie 

indywidualne;  

14) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły 

dzieci; 

15) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Pedagogiczną; 

16) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 

przedmiotowe, wychowawcze i problemowo-zadaniowe;  

17) zwalnia uczniów z zajęć wf-u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, 

plastyki, zajęć technicznych, zajęć informatyki, drugiego języka w oparciu o odrębne 

przepisy; 

18) udziela zezwoleń   na   indywidualny   tok   nauki   lub   indywidualne   nauczanie;    

19) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

podstawowej w przypadkach określonych w par. 87; 

20) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  

i organizacyjnych; 

21) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej  

i religijnej uczniom; 
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23) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów 

prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach; 

24) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających 

podaje do wiadomości uczniów; 

25) powołuje   komisje   do   przeprowadzania   egzaminów   poprawkowych, 

klasyfikacyjnych i sprawdzających; 

26) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni 

nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc 

nauczyciela; 

27) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie 

organizacji praktyk studenckich. 

28) organizuje i nadzoruje prawidłowym przebieg egzaminów ósmoklasistów  

na zakończenie nauki w klasie VIII szkoły podstawowej; 

5. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych 

przepisach dni wolne od zajęć; 

5) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie 

zdrowia uczniów; 

6) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,  

a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków 

pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym; 

7) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

8) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz 

dbałości o estetykę i czystość; 

9) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

11) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 

technicznego urządzeń na szkolnym boisku; 

12) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły 

tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 

13) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

14) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 
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15) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

16) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

17) Dyrektor Szkoły organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły 

oraz sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

6. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

4) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 

5) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom  

i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 

6) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i 

pracowników; 

7) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa; 

8) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

9) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

10) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

11) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi 

przez organ prowadzący; 

12) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

13) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

15) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do 

opiniowania   i zatwierdzania; 

16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

7. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządami Uczniowskimi; 

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 

3) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 

4) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania 

pomocy materialnej; 

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki 

medycznej w szkole. 

6)  stwarza warunki do działalności wolontariatu na terenie szkoły. 

8. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. 

9. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym 

ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

§ 13 
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Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.  

5. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać 

udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub  

na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim 

powiadomieniu dyrektora szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów danej szkoły; 

3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

i zgody rodziców; 

4) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 

5) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 

6) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły; 

7) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

8) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu; 

9)   ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia 

pracy placówki. 

7. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 

2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3) opiniuje wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o zdiagnozowanie 

przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii 

w trakcie nauki w szkole podstawowej; 

4) opiniuje projekt innowacji do realizacji w danej szkole; 

5) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego. 

8. Rada Pedagogiczna Szkoły oprócz powyższych uprawnień posiada w ramach kompetencji 

opiniujących: 
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1) opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 

3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

4) opiniuje projekt finansowy szkoły; 

5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 

6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

9) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze. 

9. Rada Pedagogiczna Szkoły ponadto: 

1) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub 

z innych funkcji kierowniczych w szkole; 

2) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

3) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 

4) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami  

do organu prowadzącego; 

5) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

6) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, 

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

7) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskimi 

o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole; 

8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w komisji przy konkursie na stanowisko 

dyrektora szkoły; 

9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 

10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

10. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

11. Głosowania na Radzie Pedagogicznej są jawne z wyjątkiem głosowań dotyczących spraw 

personalnych które muszą być tajne. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej z wykorzystaniem 

komputera. Protokoły przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją 

Archiwizacyjną. 

13. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
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§ 14 

Rada Rodziców 

 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. W Szkole tworzy się jedną Radę Rodziców, 

w skład której wchodzą przedstawiciele szkoły podstawowej. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów  

z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły. 

4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności. 

5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły. 

6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 

2) współorganizowanie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także 

ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; 

3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły. 

7. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego   szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu   Wychowawczo-

Profilaktycznego   Szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora szkoły; 

4) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela 

za okres stażu; 

6) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 

7) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

8) opiniowanie ustalonych przez dyrektora   zestawów podręczników i materiałów 

edukacyjnych. 

9. Rada Rodziców może: 
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1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty; 

2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami  

we wszystkich sprawach szkolnych; 

3) delegować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata  

na stanowisko dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez 

organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

10. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji 

konkursowej na dyrektora szkoły. 

11.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 

12. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 

rodziców określa regulamin. 

 

§ 15 

Samorząd Uczniowski 

 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z Dyrektorem; 
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6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

7) opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć. 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły. 

7. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły — pracę nauczycieli Szkoły, 

dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

 

§ 16 

Zasady współpracy organów szkoły. 

 

1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 

swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań przekazywane 

są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi 

szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 

realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie 

naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły i Radzie 

Pedagogicznej poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w 

formie pisemnej. 

5. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia 

dzieci. 

8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 

służbowej. 

 

§ 17 

 

1. Rodzice współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

2. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do: 

1) znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, 

programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

2) zgłaszania do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły swoich propozycji;  

3) współudziału w pracy wychowawczej; 

4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym; 

5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów  

w nauce i przyczyn trudności; 
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7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka 

- porad udziela wychowawca, pedagog szkolny, doradca zawodowy, dyrektor szkoły  

i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna; 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi szkoły, organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny, organowi prowadzącemu szkołę  

za pośrednictwem Rady Rodziców. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją; 

4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce i przybory; 

5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, 

umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

6) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia, 

7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 

8) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole; 

9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną; 

10) informowania wychowawcy/dyrektora szkoły o problemach zdrowotnych dziecka, 

które w przypadku wystąpienia mogą powodować znaczny uszczerbek na zdrowiu, 

kalectwo lub śmierć; 

11) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, 

trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

12) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 

13) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny 

harmonogramem zebrań. 

 

§ 18 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. 

 

1. W przypadku sporu pomiędzy organami szkoły: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy 

do dyrektora szkoły 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się  

ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie strony 

sporu. 

 

Rozdział 4 

Organizacja Szkoły 
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§ 19 

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§ 20 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów 

nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez 

organ prowadzący Szkołę.  

2. Arkusz organizacji Szkoły opracowuje Dyrektor i przedkłada do zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej oraz zakładowym organizacjom związkowym.  

3. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii 

Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

4. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły,  

w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą godzin 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. 

5. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały 

okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych  

w przepisach prawa. 

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację zajęć edukacyjnych. 

7. Wszystkie aneksy do arkusza organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę,  

a te przygotowane do 30 września po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty i zakładowe organizacje związkowe. 

 

§ 21 

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia rozwoju 

lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

5) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego 

szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 
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6) dodatkowe zajęcia edukacyjne dla których nie została ustalona podstawa programowa, 

lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania.  

2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie  

to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 

grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, zajęć komputerowych, religii, etyki, zajęcia 

WF-u, wdż; 

4) w toku nauczania indywidualnego; 

5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

6) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 

7) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu 

kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: wychowania fizycznego 

(2 godz.); 

8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy 

naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany 

międzynarodowe, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich. 

3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 

dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2. 

4. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych: 

1) Na zajęciach edukacyjnych z informatyki, dokonuje się podziału na grupy w taki sposób, 

aby każdy uczeń samodzielnie dysponował stanowiskiem komputerowym; 

2) Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym 

stopniu zaawansowania znajomości języka, grupa może liczyć 24 uczniów; 

3) Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych; 

4) Podział uczniów na grupy na zajęciach edukacyjnych wymagających ćwiczeń 

laboratoryjnych określają odrębna przepisy; 

5) Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt  

i chłopców. 

5. Liczbę uczniów na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w klasach IV-VIII 

określa organ prowadzący. 

6. Liczba uczniów w oddziale klas I-III nie może być wyższa niż 25 uczniów; 

7. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 

3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 
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§ 22 

 

1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje 

naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być 

zmienione. 

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej  

niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba 

chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje 

rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki  

w formie zajęć międzyszkolnych. 

4. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się 

oceny uzyskane z tych zajęć. 

5. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia religii i/lub etyki – Szkoła zapewnia opiekę 

takiemu uczniowi. Z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą oświadczenie  

o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z pierwszych i ostatnich 

lekcji w planie zajęć).  

 

§ 23 

 

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu 

wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa.  

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego 

rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw 

wobec udziału ucznia w zajęciach. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję 

ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia 

4. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia WDŻ – Szkoła zapewnia opiekę takiemu 

uczniowi. Z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu 

dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie 

zajęć). Na potrzeby sprawowania opieki (sprawdzania obecności ucznia) tworzy się odrębny 

dziennik dla uczniów poszczególnych klas. 

 

§ 24 

 

1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego: 

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, 
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zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania 

fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w 

zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia  

z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. 

Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie szkoły Wewnątrzszkolny 

system oceniania oraz Przedmiotowym systemie oceniania; 

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia  

z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na 

zajęciach pod opieką nauczyciela. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

2. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia  

z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły. 

 

§ 25 

 

Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia  o potrzebie 

kształcenia  specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. 

W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

 

§ 26 

 

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji 

administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie 

obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 

§ 27 

 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada; 

1) sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe z niezbędnym wyposażeniem; 

2) bibliotekę, 

3) pracownie komputerowe z dostępem do Internetu; 

4) halę sportowa i sale gimnastyczną; 

5) boisko sportowe przy szkole; 

6) boiska sportowe „ORLIK”; 

8) gabinet pedagoga i psychologa; 

9) gabinet logopedyczny; 
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10) gabinet medycyny szkolnej; 

12) świetlicę szkolną, 

13) kuchnię i zaplecze kuchenne; 

14) szatnię; 

15) stołówkę, 

16) sklepik szkolny; 

17)  pomieszczenia administracyjne. 

2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej 

sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

 

§ 28 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

 

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 

organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność 

kształcenia. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może 

być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków 

kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

innowacyjnych i eksperymentalnych. 

4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być 

podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działań. 

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

2) opinii Rady Rodziców; 

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na je prowadzenie w szkole, 

w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 

 

 

§ 29 

Praktyki studenckie 

 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 
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pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – 

poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.  

Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada wicedyrektor Szkoły i szkolny opiekun 

praktyk. 

 

§ 30 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Oprogramowanie to oraz usługi z nim 

związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną. 

3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych  

na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 

dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji  

i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową 

odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy 

obowiązującego w Polsce prawa. 

4. Dziennik zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie/nadzór odpowiada 

wychowawca klasy. W dzienniku klasy mają prawo dokonywać wpisów nauczyciele 

prowadzący zajęcia z całym oddziałem lub grupą. 

5. Dziennik do zajęć świetlicowych, pozalekcyjnych, dodatkowych, wynikających z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych na terenie szkoły i z uczniami szkoły, zakłada 

nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia dyrektor szkoły. 

 

§ 31 

Organizacja biblioteki szkolnej 

 

1. Biblioteka szkolna, zwana dalej „biblioteką”, jest pracownią szkolną, służącą realizacji 

programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci  

i młodzieży, potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych 

Szkoły, oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców.    

2. Biblioteka dysponuje pomieszczeniami na gromadzenie księgozbioru biblioteki, pracownię 

multimedialną oraz czytelnię. 

3. Biblioteka gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe, lektury szkolne, inne książki, czasopisma, e-booki, 

4. Biblioteka czynna jest w godzinach pracy Szkoły, które pozwalają uczniom na korzystanie  

z zasobów biblioteki przed jak i po lekcjach. 

5. Zadania biblioteki: 
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1) Udostępnianie książek i innych źródeł informacji;  

2) Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

5. W bibliotece działa Centrum Informacji Multimedialnej. 

6.  Zasady współpracy biblioteki szkolnej: 

1) biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą do realizacji 

potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej 

wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie; 

2) z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 

Zasady korzystania ze zbiorów znajdujących się w bibliotece określa regulamin 

biblioteki szkolnej zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną; 

3) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie  

z organizacją roku szkolnego. 

7. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają oddzielne przepisy.  

8. W bibliotece systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze 

nieaktualne i nieprzydatne w pracy szkoły oraz „zaczytane”. 

9. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora szkoły, co najmniej raz 

na 5 lat (wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony).  

10. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, 

druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.  

11. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia 

Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej. 

12. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu szkoły. 

 

§ 32 

 

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi  

i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki 

do doskonalenia zawodowego; 

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność 

biblioteki; 

4) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

2. Szczegółowe zadania pracownika ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki. 
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3. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców  

i innych ofiarodawców. 

 

§ 33 

Organizacja świetlicy i stołówki szkolnej 

 

1. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 

2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy przychodzą przed lekcjami lub/i zostają 

dłużej w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dowożenia lub dojazdu 

uczniów do Szkoły i inne okoliczności, które wymagają zapewnienie opieki tym uczniom  

w Szkole. 

3. Świetlica jest czynna od godziny 6.00  i po lekcjach do godziny 16.30. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 

nie może przekraczać 25. 

5. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz 

rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.  

6. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez 

Dyrektora.  

7. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców kierowane  

do dyrektora szkoły. 

8. Do świetlicy przyjmowani są wszyscy chętni którzy złożą stosowne zgłoszenie. 

9. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia 

rodziców dziecka. 

10. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje wyznaczony pracownik świetlicy 

w porozumieniu z Dyrektorem. 

11. Praca świetlicy ma na celu: 

1) organizowanie opieki wychowawczej, pomoc w nauce oraz stwarzanie dzieciom 

odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych 

zainteresowań i uzdolnień;  

2) kształtowanie u dzieci nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie;  

3) wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej, do samorządności  

i odpowiedzialności za swoje postępowanie i podejmowanie decyzji;  

4) udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce;  

5) organizowanie dzieciom bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku;  

6) współpraca i współdziałanie wychowawców świetlicy ze szkołą, domem oraz 

środowiskiem lokalnym;  

7) integracja i uspołecznianie dzieci. 

12. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach: 

1) zajęć specjalistycznych, 

2) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów, 

3) zajęć utrwalających wiedzę, 
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4) gier i zabaw rozwijających, 

5) zajęć sportowych. 

13. Do zakresu zadań wychowawcy świetlicy należy: 

1) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy; 

2) organizowanie pracy zgodnie z programem pracy świetlicy i planami własnymi;  

3) systematyczne przygotowywanie się do zajęć;  

4) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy, dopilnowanie,  

by uczniowie odbierani byli ze świetlicy wyłącznie przez osoby upoważnione;  

5) pomoc w odrabianiu zadań domowych; 

6) regularne utrzymywanie kontaktów z rodzicami dzieci i nauczycielami;  

7) terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;  

8) wychowawca świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę klasowego  

o zachowaniu uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 

14. Odbiór dzieci jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich 

upoważnione na piśmie.  

15. Uczniowie samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę od rodzica. 

  

§ 34 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 

prawidłowego rozwoju uczniów szkoła organizuje stołówkę szkolną. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej odbywa się na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. 

3. Szczegółową organizację pracy stołówki szkolnej określa regulamin stołówki szkolnej 

 

§ 35 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

 

1. Samorząd uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. 

2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

3. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć 

edukacyjnych. 

4. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców. 

5. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą w szczególności:  

1) świadczyć pomoc ludziom starszym, chorym, mającym trudności w poruszaniu się;  

2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce; 

3) uczestniczyć w działalności charytatywnej; 

4) pomagać w organizacji zabaw dla dzieci; 

5) organizować zbiórki w formie rzeczowej z przeznaczeniem dla osób najbardziej 

potrzebujących; 
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6) organizować kiermasze z przeznaczeniem zysków na pomoc dla najuboższych; 

7) współpracować z organizacjami i przy organizacji działań wolontariackich. 

6. Do zadań Rady Wolontariatu należy: 

1) rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy; 

2) analizowanie ofert składanych do Szkoły w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia 

pomocy; 

3) opiniowanie i wybór ofert złożonych w Szkole. 

 

§ 36 

Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy I-VIII w celu 

wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowią treści 

programowe, warunki i sposób realizacji określony odrębnymi przepisami,  

z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z: 

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

2) poradniami specjalistycznymi; 

3) Urzędem Pracy; 

4) pracodawcami; 

5) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. 

4. Organizacja zadań Szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział 

rodziców uczniów. 

5. Szkoła corocznie opracowuje na dany rok szkolny program działań z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, w którym uwzględnia udział przedstawiciela poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych i innych współpracujących ze Szkołą. 

6. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego realizuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel.  

7. Do zadań nauczyciela realizującego zadania doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenia, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla uczniów klas VII i VIII; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowanie kształcenia i kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę; 
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5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

8. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są: 

1) na godzinach z wychowawcą; 

2) w czasie zajęć edukacyjnych z doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku 

dla klas VII i VIII; 

3) podczas spotkań z przedstawicielami pracodawców, powiatowych urzędów pracy; 

4) podczas spotkań z przedstawicielami szkół zawodowych; 

5) na wszystkich zajęciach edukacyjnych w klasach I – VIII. 

9. Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów: 

1) w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych; 

2) w targach edukacyjnych. 

10. Ponadto Szkoła: 

1) upowszechnia informator o szkołach ponadpodstawowych; 

2) gromadzi informacje dotyczące zawodów w formie folderów, ulotek; 

3)    tworzy bazy o szkołach ponadpodstawowych z wykorzystaniem Internetu. 

 

§ 37 

 

1. Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych rodzinnych lub losowych 

potrzebna jest pomoc i wsparcie. 

2. Pomoc o której mowa w ust.1 wypełniają wszyscy nauczyciele a szczególnie wychowawcy. 

Opieka ta sprawowana jest poprzez: 

1) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole; 

2) Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły; 

3) Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności  

w wychowywaniu własnych dzieci; 

4) Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji 

zadań szkoły; 

5) Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających 

szczególnej pomocy i opieki wychowawczej; 

6) Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki  

i pomocy wychowawczej; 

7) Stworzenie uczniom warunków pozwalających skorzystać im z zorganizowanych form 

wypoczynku rekreacyjno-turystycznego; 

8) Organizowanie pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych uczniom 

napotykającym na szczególne trudności w nauce; 

9) Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych obejmujących nie tylko 

uczniów, ale także rodziców; 
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10) Przygotowywanie wniosków do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu 

stwierdzenia podłoża braków i sposobów ich usunięcia; 

11) Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, 

uczniom z rodzin zagrożonych alkoholizmem, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin 

wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy 

uczniom kalekim, przewlekle chorym; 

12) Zorganizowanie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne 

warunki materialne przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności 

pomoc materialną; 

13) Współpracę z lekarzem i pielęgniarką szkolną; 

14) Współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 

§ 38 

 

1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej szkoła, poprzez 

wychowawców, organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi 

ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców. 

2. Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną udzielana bezpośrednio 

dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na: 

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin; 

2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci 

i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych; 

4) udzielaniu pomocy nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych. 

3. Wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły, w tym wspieranie nauczycieli  

w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych w szczególności w: 

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej, 

2) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) organizowaniu przez szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych; 

4) pomoc w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego  

i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego; 
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5) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, 

pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; 

6) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży; 

7) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci  

i młodzieży, rodziców i nauczycieli. 

4. Szkoła stosuje następujące formy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną: 

1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 

2) doradztwo psychologiczne dla rodziców; 

3) grup wsparcia; 

4) prowadzenia mediacji; 

5) interwencji kryzysowej; 

6) warsztatów; 

7) porad i konsultacji; 

8) wykładów i prelekcji; 

9) działalności informacyjno-szkoleniowej; 

10) udział w spotkaniach nauczycieli wychowawców, zebraniach rady pedagogicznej. 

5. Korzystanie z pomocy udzielanej przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

oraz inne publiczne poradnie specjalistyczne jest dobrowolne i nieodpłatne. 

6. Planowaniem i koordynowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zajmuje 

pedagog szkolny. 

 

§ 39 

 

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w 

Prawie oświatowym, ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tych 

ustaw, stosownie do warunków i wieku uczniów poprzez: 

a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów; 

b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowania uczniów; 

c) realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego. 

2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości; 

3) kształtuje postawy patriotyczne i szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowuje do 

życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie; 

4) sprzyja zachowaniom proekologicznym; 

5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, 

organizowanych uroczystościach szkolnych, pracach samorządu klasowego  

i szkolnego; 

6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości; 
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7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły  

i społeczności lokalnej; 

8) wdraża do dyscypliny i punktualności. 

3. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny będący alternatywą dla zagrożeń 

społecznych człowieka.  

4. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

1) promocji i ochronie zdrowia; 

2) ścisłym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) respektowanie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza. 

5. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych 

możliwości poprzez: 

1) pomoc materialną oraz dożywianie uczniów; 

2) opiekę świetlicową; 

3) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, rewalidacyjnych lub 

innych specjalistycznych. 

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 5 prowadzone są w oparciu o diagnozę środowiska uczniów 

przeprowadzona przez Szkołę, lekarza, poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz w 

miarę posiadanych środków. 

 

§40 

 

1. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami, których cele określone w statucie obejmują swoim zakresem zadania objęte 

innowacją. 

2. Współpraca, o której mowa ust. 1 polega w szczególności na: 

1) informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie 

internetowej szkoły i organu prowadzącego szkołę, jak również korespondencyjnie 

(listownie i w drodze elektronicznej); 

2) organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji; 

3) opiniowaniu i konsultowaniu projektu innowacji w dziedzinach stanowiących obszary 

wspólnych zainteresowań 

4) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym 

uczestniczących w prowadzeniu innowacji; 

5) promowaniu realizowanej innowacji. 

2. W celu realizacji współpracy Szkoła zawiera ze stowarzyszeniami lub inną organizacją 

porozumienie, w którym w szczególności określa się prawa i obowiązki stron umowy, czas 

jej trwania i warunki rozwiązania. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 
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§ 41 

 

1. W Szkole zatrudniani są nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły regulują odrębne 

przepisy. 

 

§ 42 

 

1. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka;  

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

6) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową; 

7) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierować się 

dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską,  

z poszanowaniem godności osobistej ucznia; 

8) nieużywania telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych, spotkań  

z rodzicami, podczas posiedzeń rad pedagogicznych i innych czynności służbowych 

wykonywanych na terenie szkoły do celów prywatnych; 

9) noszenia ubioru odpowiedniego do charakteru wykonywanej pracy, a zwłaszcza 

wygląd nauczyciela nie powinien wywoływać negatywnych odczuć uczniów; 

2. Do zakresu zadań nauczyciela należy: 

1) rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym 

poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym; 

2) przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć 

edukacyjnych; 

3) sporządzanie rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania; 

4) przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiektywne, 

systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów; 

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej; 
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6) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły 

oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

7) dbanie o poprawność językową uczniów; 

8) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

9) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach; 

10) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach; 

11) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

12) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a także potwierdzanie wpisem do dziennika 

tradycyjnego/e-dziennika odbytych zajęć; 

13) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej; 

14) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 

przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

15) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 

16) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

17) natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne 

rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów k.p.; 

18) udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty; 

3. Nauczyciel odpowiada za: 

1) poprawność realizacji przyjętego programu nauczania; 

2) jakość i wyniki pracy uczniów z prowadzonych zajęć edukacyjnych; 

3) bezpieczeństwo powierzone jego opiece uczniów; 

4. Nauczyciel ma prawo do: 

1) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu 

nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki 

pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego 

podręczników i innych pomocy naukowych; 

2) uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym 

poziomie. 

 

 

 

§ 43 

Nauczyciel wychowawca 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanego dalej „wychowawcą” 
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2. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

3. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami; 

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich  

do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

9) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 

klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania 

im pomocy w nauce; 

10) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 

się; 

11) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego  

i efektywnego organizowania sobie pracy; 

12) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy 

mają trudności i niepowodzenia w nauce; 

13) analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami  

i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, motywowanie uczniów  

do dalszego podnoszenia wyników w nauce; 

14) monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych, diagnozowanie przyczyn 

opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy 

tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają 

trudności w uzupełnieniu materiału; 
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15) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 

postaw moralnych, życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, 

odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, 

rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

16) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu 

wolnego; 

17) zachęcanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu 

osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, 

interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, zawodach,  

ich działalnością w kołach i organizacjach; 

18) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 

m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów 

wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”; 

19) zachęcanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 

higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

szkołą; 

20) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie 

opieki i pomocy materialnej uczniom; 

21) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami  

o udzielenie pomocy. 

4. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii 

ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania 

kar. Wychowawca ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne 

formy nagradzania i motywowania wychowanków. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących 

klas: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny (e-dziennik), arkusze ocen; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) sporządza świadectwa szkolne (e-dziennik); 

4) przedstawia sprawozdania z sytuacji wychowawczej w klasie raz na kwartał  

do pedagoga szkolnego; 

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami 

władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

 

 

 

§ 44 

Pedagog 

 

1. W Szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego.  
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2. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także 

wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

10) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

11) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców  

i wychowawców; 

12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

13) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad  

w zakresie wychowania; 

14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego; 

15) przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych; 

16) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

 

 

§ 44a 

Psycholog szkolny 

 

1. W szkole tworzy się stanowisko psychologa szkolnego. 
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2. Do zadań psychologa szkolnego należy: 

1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu szkoły 

3)   udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb 

4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów 

6)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów 

8)    wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier  

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola, szkoły i placówki, 

b)   udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9) uczestniczy w pracach Zespołu powołanego do opracowania indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych; 

10) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

§ 45 

Logopeda 

 

1. W szkole zatrudniony jest logopeda. 
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2. Do zadań logopedy/specjalisty należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych/ specjalistycznych indywidualnych lub w grupach; 

3) podejmowanie działań logopedycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami ucznia; 

4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych 

ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców; 

5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń 

logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy  

i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej; 

6) prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg potrzeb; 

7) udział w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom  

z orzeczeniem; 

8) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne; 

9) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących 

rozwoju mowy; 

10) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 46 

Bibliotekarz 

 

1. W szkole tworzy się stanowisko nauczyciela - bibliotekarza. 

2. Do zadań nauczyciela pracującego w bibliotece należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 

przedmiotowych, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę  

i jej zbiory, 

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania 

informacji, 

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 

zainteresowań i potrzeb, 

e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji 

szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej 

uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

f) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki. 

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 
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b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 

przeprowadzanie ich selekcji, 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

d) prowadzenie ewidencji zbiorów, 

e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów, 

f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, 

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 

h) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz 

zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych, 

i) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny 

stanu czytelnictwa w szkole, 

j) ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić 

własny warsztat pracy. 

3. Nauczyciel zatrudniony w bibliotece zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia 

zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących  

w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 

 

§ 47 

 

1. W Szkole zatrudnia się: 

1) sekretarkę - referenta; 

2) intendenta; 

3) kucharkę; 

4) pomoc kuchenną; 

5) konserwatora - woźnego; 

6) sprzątaczki, 

7) robotnik wykwalifikowany, 

8) szatniarza, 

9) pomoc nauczyciela. 

2. Nawiązanie i rozwiązywania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowiskach 

wymienionych w ust. 1, dokonuje Dyrektor na podstawie Kodeksu pracy. 

3. Szczegółowy przydział zadań opracowuje Dyrektor. 

4. Do zakresu zadań pracowników wymienionych w ust. 1 w zakresie zadań związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę 

należy: 

1) przestrzeganie zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych; 

2) rzetelne wykonywania zadań, które mają wpływ na bezpieczeństwo uczniów;  

3) dbać o mienie szkoły; 

4) współpracować z innymi pracownikami, dbać o dobra atmosferę pracy; 

5) przestrzegać przepisów bhp i dyscypliny pracy; 
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6) powiadamiać Dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych  

z działalnością szkoły; 

7) przechowywać przedmioty zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 

 

§ 48 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom: 

 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i p.poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi; 

2) pełnienia dyżuru podczas przerw w klasach 1 – 3 (bezpośrednio przy klasie) 

wychowawca lub nauczyciel, który miał lub będzie miał zajęcia lekcyjne; 

3) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować  

na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne 

postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i 

inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie 

rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym 

spełnianiu dyżuru; 

4) obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych po zakończeniu zajęć; 

5) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych 

urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

6) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia  

do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych; 

7) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

8) niedopuszczanie do palenia papierosów, spożywania innych używek na terenie szkoły 

– szczególnie w toaletach szkolnych; 

9) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 

działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz 

zabezpieczenia miejsca wypadku. 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa  

i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora; 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym 

udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po 
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zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki 

ochrony indywidualnej. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia  

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni 

się w czasie zajęć. 

7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć z urządzeniami technicznymi  

i w pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę 

pracy przy wykonywaniu czynności na takim stanowisku. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić 

po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń 

technicznych, instalacji elektrycznej, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają 

zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

8. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być 

prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia  

dla bezpieczeństwa. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania  

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzysekcyjnych. 

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego w szkole. 

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie Organizacji wycieczek szkolnych  

i zagranicznych, obowiązującej w Szkole. 

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) ma obowiązek sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają 

bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom 

bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem 

usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić 

prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej 

sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić 

Dyrektora Szkoły; 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. 

Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji  

i po jej zakończeniu; 

5) po skończonej lekcji nauczyciel zobowiązuje uczniów do opuszczenia sali; 

6) po ostatniej lekcji nauczyciel sprowadza uczniów do szatni i pozostaje tam  

do opuszczenia szatni przez ostatniego ucznia 

7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel w razie potrzeby zobowiązany jest  

do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 

13. Wychowawcy klas zobowiązani są zapoznać uczniów z: 



 

 
50 

 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

§ 49 

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 

przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren 

szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych 

oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, 

podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 

wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych  

za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany 

jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym 

wypadku, mającym miejsce podczas zajęć; 

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie  

z harmonogramem dyżurów; 

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie  

i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek 

szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, 

chemii, fizyki, biologii, techniki opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na 

początku roku zapoznaje z nim uczniów. 

5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz). Dostęp  

do zapisu monitoringu jest zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. 

6. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom do treści, 

które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie 

oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

7. Szkoła na stałe współpracuje z policją i instytucjami odpowiadającymi za bezpieczeństwo. 

8. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 

9. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę 

zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

10. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów 

z ostatnich, po wcześniejszym z co najmniej jednodniowym poinformowaniu  

o tym fakcie uczniów i ich rodziców. 
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11. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik 

szkoły. 

12. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem udziela 

pierwszej pomocy uczniowi, zabezpiecza miejsce wypadku i zawiadamia Dyrektora Szkoły. 

13. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie 

ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców, inspektora bhp oraz organ prowadzący. 

14. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator 

oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

 

§ 50 

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo uczniów. 

 

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo  

i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych 

przez nią. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania  

w świetlicy   i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im, 

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły); 

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów.  

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać dyrektora szkoły, 

w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe. 

4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się  

je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania 

fizycznego, sale lekcyjne wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne  

do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

6. Wszyscy nauczyciele, a w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego oraz 

pracownicy niepedagogiczni podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy. 
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7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce  

po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki 

ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków 

pracy. 

 

§ 51 

Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy 

 

1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły. 

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 

2) koordynowania działań w szkole; 

3) zwiększenia skuteczności działania; 

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 

5) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 

6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 

7) doskonalenia współpracy zespołowej; 

8) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania 

i organizacji; 

10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności  

w wykonywaniu zadań; 

11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli. 

3. W Szkole powołuje się zespoły stałe (przedmiotowe i wychowawcze) i doraźne. Skład 

zespołów przedmiotowych wyznacza dyrektor szkoły, a w skład zespołu wychowawczego 

wchodzą z urzędu wszyscy nauczyciele uczący w danym oddziale.  

4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może 

corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na 

stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego 

zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

6. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący wybierany przez członków zespołu. 

7. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor. 

8. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi 

szkoły w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor 

szkoły. 

9. Zebrania zespołu są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie 

przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub 

zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych  

w protokole. 
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10. Przewodniczący zespołu przedmiotowego przedkłada na radzie pedagogicznej dwa razy  

w ciągu roku sprawozdanie z prac zespołu. 

12. Praca zespołów powinna być skoordynowana. 

13. Nauczyciel zatrudniony w Szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. 

Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela. 

14. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. 

15. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 

16. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, 

komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy 

własnej. 

 

§ 52 

 

1. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły: 

1) Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej; 

2) Zespół Nauczycieli Języków Obcych; 

3) Zespół Nauczycieli Humanistów; 

4) Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych; 

5) Zespół nauczycieli Przedmiotów Artystycznych. 

6) Zespoły wychowawcze. 

2. Zadania Zespołów przedmiotowych: 

1) opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów, 

2) korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia, 

3) ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych po każdym roku szkolnym, 

4) wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych 

przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, 

5) opracowanie harmonogramu badań efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów, 

6) analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy, 

7) analiza egzaminów zewnętrznych, 

8) dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia, 

9) opiniowanie planów nauczania w cyklu edukacyjnym, 

10) opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i metodycznych, 

11) wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie 

scenariuszy zajęć, 

12) wewnętrzne doskonalenie, 

13) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego, 

14) doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie; 

15) ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie  

o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie, 

16) organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych; 



 

 
54 

 

17) opiniowanie wniosków nauczycieli o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu  

do wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni, 

18) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć 

pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych, 

19) inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli. 

3. Zadania Zespołu Nauczycieli Wychowawców: 

1) opracowywanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na cykl edukacyjny na 

podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, 

wniosków rodziców i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji wychowawczej w 

szkole, 

2) analizowanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych, 

3) doskonalenie wewnętrzne zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawców, 

4) wymiana doświadczeń, przykładów „dobrej praktyki”, 

5) analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego 

oddziaływania dla zespołu nauczycieli uczących w klasie, 

6) planowanie i realizacja działań antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka, 

zdrowe odżywianie, ochronę środowiska, 

7) koordynacja działań profilaktycznych, 

8) wspieranie działań samorządu uczniowskiego, 

9) opracowanie harmonogramu uroczystości, apeli, imprez kulturalnych, planu 

wycieczek, 

10) koordynacja pracy zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań 

celem umożliwienia wzięcia udziału wszystkim chętnym uczniom, 

11) ocena sytuacji wychowawczej w szkole po każdym okresie nauki; przygotowanie we 

współpracy ze szkolnym pedagogiem raportu z dokonanej oceny na potrzeby Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

12) udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza  

w relacjach wychowawca – rodzic, 

13) korelowanie planowanych badań edukacyjnych w poszczególnych klasach, 

14) opiniowanie wniosków nauczycieli o wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”, 

15) opiniowanie wniosków nauczycieli, specjalistów o skierowanie ucznia na badania  

do poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

16) inne, zgodnie z potrzebami szkoły lub na wniosek członków zespołu. 

 

§ 53 

Wicedyrektor 

 

1. Stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze w przypadkach 

uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą 

organu prowadzącego. 
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2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego Dyrektor Szkoły 

powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora. 

3. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym 

prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim; 

3) nadzór i kontrola stołówki szkolnej, 

4) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy 

materialnej uczniom; 

5) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości; 

6) prowadzenie Modułu Zastępstw (e-dziennik) i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 

7) sprawowanie nadzoru nad działalnością nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; 

8) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 

9) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla 

wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

10) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych; 

11) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

12) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas; 

13) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek; 

14) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach; 

15) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 

zawodowym; 

16) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole 

za zgodą Dyrektora szkoły i pozytywnej opinii Rady Szkoły w zakresie działania 

programowego; 

17) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków  

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

18) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych 

nauczanego przedmiotu; 

19) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania; 

20) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 

21) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 

22) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli 

uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania; 

23) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia 

dyrektora szkoły; 

24) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 

25) kontrolowanie pracy pracowników obsługi; 

26) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 
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27) współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, policją i służbami porządkowi  

w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie; 

28) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności 

Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i p.poż; 

29) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły. 

30) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych 

uprawnień. 

4. W razie nieobecności dyrektora szkoły, wicedyrektor jest bezpośrednim przełożonym 

wszystkich pracowników szkoły. 

 

Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 54 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

- w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3)   udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5)   dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2)   ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3)   ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5)   ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6)   ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

6.  Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 12 ust. 2 Ustawy. 

7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, o: 

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3)   warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych. 

8.  Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o: 

1)   warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2)   warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

 

 

 

§ 55 

1.  Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

2.  Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1)   posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 
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2)   posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

3)   posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą  

na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4)   nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5)   posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego -  

na podstawie tej opinii. 

 

§ 56 

 

1.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych  

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji 

informatycznej lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

 

§ 57 

 

1.  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

2.  W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie  

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

3.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" 

albo "zwolniona".  
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§ 58 

 

1.  Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne;  

b) końcowe. 

2.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

3.  O ocenach, osiągnięciach, uzdolnieniach i predyspozycjach oraz trudnościach ucznia będą 

informowani rodzice w następujących formach: 

1) Kontakty bezpośrednie nauczyciela, wychowawcy, dyrektora z rodzicami: 

a)  zebranie ogólnoszkolne 2 razy w roku; 

b)  zebrania klasowe, indywidualne kontakty wg kalendarza spotkań;  

c) zapowiedziana wizyta w domu ucznia; 

d) na życzenie rodzica umówiona rozmowa z nauczycielem, wychowawcą. 

2) Kontakty pośrednie rodzica z nauczycielami: 

a) rozmowa telefoniczna; 

b) korespondencja listowa; 

c) adnotacja w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń; 

d) informacja przekazana z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.  

4.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący 

sposób: 

1)  oceny bieżące w formie ustnej, bezzwłocznie w rozmowie bezpośredniej, 

2)  oceny klasyfikacyjne w formie ustnej, bezzwłocznie w rozmowie bezpośredniej lub 

pisemnej w terminie dwóch dni zgodnie z wnioskiem rodzica. 

5.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi i jego 

rodzicom wyłącznie na terenie szkoły bez możliwości kopiowania i fotografowania. 

Nauczyciel jest obowiązany do przechowywania prac pisemnych do zakończenie roku 

szkolnego.  

6.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły bez możliwości 

kopiowania i fotografowania. 

    

§ 59 

 

1.  Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej,  

2) końcowej. 

2.  Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 
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3.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,  

nie wcześniej niż na tydzień przed zakończeniem I okresu ze wszystkich zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania. Klasyfikowanie roczne jest 

jednocześnie klasyfikowaniem za I i II okres. 

4.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

 5.  Klasyfikacja śródroczna odbywa się w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi,  

nie później jednak niż w ostatni piątek stycznia (w przypadku, gdy ferie zimowe wypadają 

w lutym).  

6.  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym,  

że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku: 

1)   obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  

z tych zajęć, która jest oceną opisową; 

2)   dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć. 

7.  Na klasyfikację końcową składają się: 

1)   roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej oraz; 

2)   roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych oraz; 

3)   roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

8. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej. 

9.  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 60 

 

1.  Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne wpisują w dzienniku elektronicznym w odpowiedniej 

rubryce przewidywaną ocenę z zajęć edukacyjnych w terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły i zapoznają z nią uczniów. Oceny przewidywane są do wglądu  
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w dzienniku elektronicznym. Wychowawca oddziału informuje rodziców ucznia  

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania na 1 tydzień przed 

Klasyfikacyjnym Zebraniem Rady Pedagogicznej. Wychowawca o fakcie wpisania ocen  

i możliwości zapoznania się z nimi informuje rodziców za pośrednictwem wiadomości email 

przesłanej z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. Rodzic w korespondencji zwrotnej 

potwierdza zapoznanie się z ocenami. W przypadku braku potwierdzenia zapoznania się z 

przewidywaną oceną ze strony rodziców wychowawca  

o przewidywanych ocenach informuje listem poleconym.  

2.  O przewidywanej ocenie niedostatecznej w klasyfikacji rocznej z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych i/lub ocenie nagannej zachowania uczeń i jego rodzice 

muszą być poinformowani na miesiąc przed terminem Klasyfikacyjnego Zebrania Rady 

Pedagogicznej. 

3.  Formy informowania rodziców o ocenie niedostatecznej i/lub nagannej: 

1) rozmowa bezpośrednia z rodzicami i wpis w dzienniku potwierdzający ten fakt  

i podpis rodzica na informacji pisemnej; 

2) pisemne zawiadomienie, podpisane przez wychowawcę, w dwóch kopiach (kopia 

podpisana przez rodzica pozostaje w dokumentacji szkolnej); 

3) list polecony - za potwierdzeniem odbioru.    

4. Ustala się następujący tryb uzyskania rocznej oceny wyższej niż przewidywana  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i oceny zachowania: 

1)  uczeń i jego rodzic otrzymują informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć 

edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych na 7 dni przed planowanym 

Klasyfikacyjnym Zebraniem Rady Pedagogicznej, 

2)  uczeń, który nie zgadza się z przewidywanymi rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi 

informuje o tym nauczyciela danego przedmiotu. Nauczyciel motywuje ocenę uczniowi 

i jeżeli uczeń nadal nie zgadza się z oceną, w ciągu 2 dni od uzyskanej informacji o 

przewidywanej ocenie ma prawo złożyć do dyrektora szkoły podanie, podpisane przez 

rodziców, z prośbą o sprawdzenie jego wiedzy zawierające motywację swojej prośby 

oraz wnioskowaną ocenę. Nauczyciel w ciągu 3 dni od daty złożenia podania, nie 

później niż w dniu Zebrania Klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej przeprowadza 

sprawdzian wiadomości ucznia. Ocena może być podtrzymana lub podwyższona, 

3)  w przypadku wniosku dotyczącego oceny zachowania, dyrektor (jeżeli uzna argumenty 

za zasadne), zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą zachowania ucznia  

i w uzasadnionych przypadkach przeprowadza rozmowę z uczniem, wychowawcą  

i nauczycielami. Wychowawca klasy podejmie ostateczną decyzję o rocznej ocenie 

zachowania. 

 

§ 61 
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1.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne.  

3.  W przypadku jednych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez dwóch lub więcej 

nauczycieli ocenę klasyfikacyjną ustalają nauczyciele wspólnie po konsultacji. 

4. Oceny o których mowa w ust. 1-3 ustalane są najpóźniej w przeddzień Klasyfikacyjnego 

Zebrania Rady Pedagogicznej. 

5. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1-3 są ostateczne, z zastrzeżeniem par. 76. 

 

§ 62 

 

1.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy przede 

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego 

- także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej oraz pozaszkolną aktywność 

ruchową /sportową ucznia. 

 

§ 63 

Ocenianie w klasach I-III szkoły podstawowej 

 

1.  Ocenianie w klasach I-III szkoły podstawowej: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii/etyki 

wyrażone są stopniem w skali „1 – 6”, dopuszcza się stosowania znaku „+” przy ocenie.  

2) zapisu oceny dokonuje się w dzienniku elektronicznym wyrażając zakres edukacji: 

polonistyczna, środowiskowa, matematyczna, techniczna, plastyczna, muzyczna, 

edukacji informatycznej, języka obcego i motoryczno-zdrowotna. 

2. Formami oceniania bieżącego w klasach I – III szkoły podstawowej są: 

1) obserwacja pracy uczniów; 

2) analiza osiąganych sprawności; 

3) nanoszenie spostrzeżeń do dziennika elektronicznego; 

4) sprawdziany pisemne, testy; 

5) odpowiedzi ustne; 

6) wypracowania; 
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7) rozwiązywanie zadań; 

8) umiejętności praktyczne. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami 

opisowymi. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii/etyki ustala się wg następującej skali: 

1)   stopień celujący - 6; 

2)   stopień bardzo dobry - 5; 

3)  stopień dobry - 4; 

4)   stopień dostateczny - 3; 

5)  stopień dopuszczający - 2; 

6)   stopień niedostateczny - 1. 

 

§ 64 

Ocenianie zachowania w klasach I – III 

 

1. W ocenianiu śródrocznym i rocznym zachowania w klasach I - III obowiązuje ocena opisowa 

uwzględniającą kulturę osobistą, aktywność intelektualną, zaangażowanie  

i udział w wydarzeniach z życia klasy. 

2. W ocenianiu bieżącym zachowania w klasach I – III stosuje się zapisy w dzienniku lekcyjnym 

wg następującej skali: 

1) z – znakomicie; 

2) bdb – bardzo dobrze; 

3) w – wystarczająco; 

4) n – nieodpowiednio. 

 

 

 

§ 65 

Ocenianie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej 

 

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz religii/etyki ustalane są wg następującej skali: 

1)    stopień celujący - 6; 

2)    stopień bardzo dobry - 5; 

3)    stopień dobry - 4; 

4)    stopień dostateczny - 3; 

5)    stopień dopuszczający - 2; 

6)    stopień niedostateczny - 1. 

1a.  Dopuszcza się stosowanie znaków „+” przy ocenie bieżącej, 

2. Formami oceniania bieżącego w klasach IV – VIII są: 
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1)  pytania w formie ustnej lub pisemnej w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i 

w czasie lekcji powtórzeniowych,  

2)  dłuższe wypowiedzi ustne,  

3)  polecenia dawane uczniom, które wymagają wypowiedzi ustnych lub pisemnych,  

4)  pisemne wypracowania klasowe – nie więcej niż 1 raz w tygodniu i zapowiedziane  

na tydzień przed terminem,  

5)  pisemne sprawdziany obejmujące dział tematyczny i wystandaryzowane testy, jeden 

w dniu i nie więcej niż 3 w tygodniu zapowiedziane na tydzień przed terminem,  

6)  krótkie, 10 - 15 minutowe kartkówki obejmujące materiał trzech ostatnich zagadnień, 

nie zapowiedziane, nie więcej niż 3 razy w miesiącu i 1 raz w tygodniu z jednego 

przedmiotu i nie więcej niż 3 dziennie,  

7)  dyktanda – zapowiedziane na tydzień przed terminem i nie więcej niż 1 raz  

w tygodniu, 

8)  referaty, 

9)  projekty edukacyjne, 

10)  obserwacja zaangażowania ucznia w realizację treści programowych podczas zajęć,  

11)  szacowanie i wartościowanie wytworów pracy ucznia, 

12)  wartościowanie wykonanych poleceń w zeszytach ćwiczeń i zeszytach 

przedmiotowych,  

13)  udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych, wiedzy, artystycznych, 

sportowych,  

14)  w przypadku wychowania fizycznego: aktywność i systematyczność ucznia, postęp w 

zakresie sprawności i umiejętności, udział w zajęciach pozalekcyjnych i w zawodach 

sportowych. 

 

 

 

 

§ 66 

Ocenianie zachowania w klasach IV-VIII szkoły podstawowej 

 

1. Śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary:  

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3)  dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4)  dbałość o piękno mowy ojczystej;  

5)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  

6)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  

7)  okazywanie szacunku innym osobom; 

8)  udział w pracach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej;  
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9)  godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w uroczystościach, 

akademiach, konkursach, zawodach sportowych itp. 

2.   Oceny bieżące i klasyfikacyjne z zachowania ustala się wg skali: 

1)   wzorowe; 

2)   bardzo dobre; 

3)  dobre; 

4)   poprawne; 

5)   nieodpowiednie; 

6)   naganne. 

3.  Szczegółowe kryteria oceny śródrocznej/rocznej/końcowej zachowania ucznia. 

1) Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

a) Zawsze bez zarzutu spełnia wszystkie obowiązki ucznia wynikające ze Statutu 

Szkoły, sumiennie przygotowuje się do lekcji, odrabia zadania domowe, przynosi 

zeszyty i dba o ich estetyczny wygląd, przynosi podręczniki i przybory szkolne. 

Wykonuje polecenia nauczyciela, przynosi zmienne obuwie, wypełnia dyżury 

klasowe. W terminie oddaje książki do biblioteki, chętnie pomaga kolegom 

mającym trudności w nauce, usprawiedliwia w terminie godziny nieobecne; 

b) Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze a spóźnienia wynikają  

z wydarzeń losowych. Rodzic ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie do 

wychowawcy w terminie określonym przez statut szkoły (7 dni) z wykorzystaniem 

dziennika elektronicznego; 

c) Bierze aktywny udział w zawodach sportowych, w konkursach szkolnych  

i pozaszkolnych, w akcjach szkolnych, akademiach szkolnych i środowiskowych, 

udziela się w organizacjach uczniowskich itp. Samokształcenie i rozwój 

zainteresowań własnych przynosi uczniowi osiągnięcia w postaci sukcesów 

naukowych, artystycznych, sportowych lub w innych dziedzinach. Uczeń aktywnie 

uczestniczy w pracach samorządu szkolnego lub klasowego oraz wykonuje prace 

społeczne, działania charytatywne na rzecz szkoły i klasy oraz innych uczniów i 

osób także poza godzinami lekcyjnymi; 

d) Jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę osobistą a jego postawa 

nacechowana jest życzliwością, kulturą i szacunkiem w stosunku do wszystkich  

w szkole i poza nią; 

e) Dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany. Ma strój pozbawiony 

niestosownych napisów i ilustracji, wulgarnych i zabronionych prawem treści, 

obrażających uczucia religijne i godność drugiego człowieka, zasłaniający dekolt, 

plecy i brzuch oraz nogi co najmniej do połowy ud. Zawsze ma czyste i uczesane 

włosy, nosi biżuterię nie zagrażającą jego bezpieczeństwu i osób znajdujących się 

w jego otoczeniu;  

f) W codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, reaguje na przejawy zła, 

szanuje godność własną i innych, szanuje pracę swoją i innych osób, szanuje 
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mienie szkoły i własność prywatną. Chętnie pomaga innym. Przestrzega zasad 

bezpieczeństwa; 

g) Nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów. 

2) Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

a) Systematycznie i sumiennie przygotowuje się do lekcji, wykonuje polecenia 

nauczyciela oraz wypełnia swoje obowiązki wynikające ze Statutu szkoły, 

sumiennie dyżuruje oraz przynosi zmienne obuwie. Niemal zawsze dotrzymuje 

ustalonych terminów (np. zwrot książek). Chętnie pomaga kolegom mającym 

trudności w nauce. W terminie usprawiedliwia godziny nieobecne; 

b) Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nieuzasadnionych spóźnień  

w semestrze; 

c) Bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, w zawodach sportowych,  

w konkursach szkolnych, udziela się w akademiach. Rozwój zainteresowań 

własnych prowadzi do osiągania sukcesów w dziedzinach naukowych, sportowych 

i artystycznych. Aktywnie współpracuje z wychowawcą  

i nauczycielami; 

d) Jest taktowny, życzliwie nastawiony do otoczenia. Z szacunkiem odnosi się  

do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób dorosłych; 

e)  Dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany. Ma strój pozbawiony 

 niestosownych napisów i ilustracji, wulgarnych i zabronionych prawem treści,  

 obrażających uczucia religijne i godność drugiego człowieka, zasłaniający dekolt, 

 plecy i brzuch oraz nogi co najmniej do połowy ud. Zawsze ma czyste i uczesane  

 włosy, nosi biżuterie nie zagrażającą jego bezpieczeństwu i osób znajdujących się  

 w jego otoczeniu;  

f) W codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, reaguje na przejawy zła, 

szanuje godność własną i innych, szanuje pracę swoją i innych osób, szanuje 

mienie szkoły i własność prywatną. Chętnie pomaga innym. Przestrzega zasad 

bezpieczeństwa. 

g) Potrafi kulturalnie rozwiązywać problemy na terenie klasy i szkoły oraz poza nią; 

h) Nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów. 

3)  Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

a) Systematycznie i w miarę swoich możliwości przygotowuje się do lekcji. Wykonuje 

polecenia nauczycieli, przynosi zmienne obuwie, wypełnia dyżury klasowe. Zdarza 

się mu zapominać zadania domowego, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, 

przyborów, potrzebnych materiałów do lekcji i stroju sportowego. Nie opuszcza 

terenu szkoły podczas zajęć i przerw. Dotrzymuje ustalonych terminów (np. 

zwrotu wypożyczonych książek), włącza się w pomoc koleżeńską, usprawiedliwia 

w terminie godziny nieobecne. 

b) Sporadycznie spóźnia się na lekcje lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia. 
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c) Rzadko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Bierze udział w niektórych 

akcjach. W zależności od zainteresowań angażuje się w pracę organizacji 

uczniowskich. 

d) Nie używa wulgarnego słownictwa, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury 

słowa; umie dyskutować taktownie, nie prowokuje konfliktów i bójek, nie znęca 

się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi. Czasami zdarza się,  

że przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

e)   Dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany. Ma strój pozbawiony 

niestosownych napisów i ilustracji, wulgarnych i zabronionych prawem treści, 

obrażających uczucia religijne i godność drugiego człowieka, zasłaniający dekolt, 

plecy i brzuch oraz nogi co najmniej do połowy ud. Zawsze ma czyste i uczesane 

włosy, nosi biżuterie nie zagrażającą jego bezpieczeństwu i osób znajdujących się 

w jego otoczeniu;  

f) W codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, reaguje na przejawy zła, 

szanuje godność własną i innych, szanuje pracę swoją i innych osób, szanuje 

mienie szkoły i własność prywatną. Pomaga innym. Przestrzega zasad 

bezpieczeństwa. 

g) Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień. 

4)  Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: 

a) Czasami jest nieprzygotowany do lekcji, wykazuje niesystematyczność, jest 

chaotyczny, zdarza się, że nie odrabia zadań domowych, zapomina zeszytów  

i podręczników, oraz nie zmienia obuwia. Zdarza się, że nie dotrzymuje ustalonych 

terminów, niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i 

zadania. 

b) Ma do kilku godziny nieusprawiedliwionych oraz kilka spóźnień w semestrze. 

c) W niewielkim stopniu jest zainteresowany samorozwojem; niechętnie bierze 

udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych, konkursach i zawodach.  

d) Bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowach, przeszkadza  

w prowadzeniu lekcji. Przypadki nierespektowania zasad współżycia społecznego 

i ogólnie przyjętych norm etycznych zdarzają się często. Oddziaływania 

wychowawcze odnoszą skutek. 

e) Trzeba mu zwracać uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość  

o higienę. 

f) Nie stwierdza się u niego żadnych nałogów czy uzależnień. 

5)  Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: 

a) Ma negatywny stosunek do nauki, przychodzi nieprzygotowany, bez zadań 

domowych, zeszytów i podręczników. Nie przynosi obuwia zmiennego,  

nie oddaje w terminie książek do biblioteki. Nie wykonuje poleceń nauczycieli, nie 

wypełnia powierzonych mu zadań (np. dyżurów klasowych). Nie uczestniczy w 

dodatkowych obowiązkowych zajęciach oferowanych przez szkołę. 
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b) Wagaruje, ucieka z lekcji, ma liczne godziny nieusprawiedliwione, często spóźnia 

się na lekcje. 

c) Nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych 

wyników w nauce. 

d) Zwykle jest nietaktowny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów 

oraz innych osób, używa wulgaryzmów, przejawia negatywne zachowania a 

zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki zaradcze nie odnoszą skutku. 

Trzeba mu często przypominać o dbałości o higienę czy odpowiednim stroju. Nie 

reaguje na zwracane uwagi. 

e) W swoim postępowaniu często jest nieuczciwy, nie reaguje na przejawy zła,  

nie wykazuje poszanowania godności własnej i innych, nie szanuje pracy innych 

ani cudzej własności. Unika pracy na rzecz zespołu. Jego zachowanie stwarza 

zagrożenie.  

f) Ulega nałogom. 

 6)  Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który: 

a) Ma negatywny stosunek do nauki, notorycznie zaniedbuje i lekceważy swoje 

obowiązki szkolne. 

b) Nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, ucieka z lekcji, 

wagaruje.  

c) Nie jest zainteresowany uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce, 

odmawia jakiejkolwiek pracy na rzecz klasy i szkoły. 

d) Znieważa nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów, jest agresywny, 

przejawia utrwalone, negatywne zachowania, jest wulgarny. Zastosowane przez 

szkołę i dom rodzinny środki zaradcze nie odnoszą żadnego skutku. 

e) Przychodzi do szkoły nieodpowiednio ubrany, lekceważy uwagi odnośnie zmiany 

wyglądu zewnętrznego kierowane ze strony dyrektora, wychowawcy lub innych 

nauczycieli. 

f) Czyni zło i namawia do złego, złośliwie niszczy własność prywatną, mienie szkoły, 

wszczyna bójki, nagminnie kłamie, jego zachowanie stanowi zagrożenie  

dla innych uczniów. Wchodzi w kolizję z prawem (np. podrabia dokumenty: 

usprawiedliwienia, podpisy). 

g) Stwierdzono u ucznia występowanie uzależnień. 

h) Zdarza mu się być pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych środków 

psychoaktywnych, rozpowszechnia i zachęca do ich stosowania. 

4.  Niezależnie od spełnienia przez ucznia w/w kryteriów obniża się ocenę okresową/roczna 

do nagannej za dopuszczenie się przynajmniej jednego z poniższych czynów: 

1)   ciężkiego pobicia koleżanki/kolegi; 

2)   picia alkoholu w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

3)   używanie lub rozprowadzanie środków odurzających; 

4)   dokonanie kradzieży przedmiotów znacznej wartości pow. 500zł; 

5)   wyłudzenie pieniędzy, szantażu, nękania i znęcania się psychicznego, cyberprzemocy; 
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6)   świadomego i wyrachowanego niszczenie mienia szkolnego i prywatnego uczniów; 

7)   fałszowania podpisów i dokumentów; 

8)  używania wulgaryzmów lub przemocy słowna lub fizyczna w stosunku do nauczycieli i 

pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. 

5.  W klasyfikacji śródrocznej/rocznej uczeń nie może otrzymać: 

1)  oceny wzorowej, jeżeli: 

a)  ma się pojedyncze uwagi dot. przeszkadzania w prowadzeniu lekcji lub 

niewłaściwego zachowania w stosunku do nauczyciela lub personelu i uczniów; lub  

b)  z nieuzasadnionych powodów nie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia dodatkowe 

oferowane przez szkołę. 

2)  oceny bardzo dobrej lub wyższej, jeżeli: 

a)  często przeszkadza w prowadzeniu lekcji, lub 

b)  okazuje brak szacunku wobec uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, lub 

c)  nie zmienia obuwia, lub 

d)  prowokuje niegroźne bójki lub w nich uczestniczy, lub 

e)  przezywa kolegów, lub 

f)  ma 10 nieusprawiedliwionych godzin w okresie, 

g)  ma 10 nieprzygotowań do lekcji, lub 

h)  ma więcej 10 braków zadań domowych w okresie, lub 

i)  ma więcej niż 10 spóźnień na lekcje. 

3)  oceny dobrej lub wyższej jeżeli: 

a)  używa wulgaryzmów, lub 

b)  celowo niszczy mienie szkolne, lub prywatne innych uczniów, lub 

c)  pali papierosy w tym również e-papierosów, lub 

d)  używa telefonu w szkole, nagrywa lub robi zdjęcia osobom z otoczenia bez ich 

zgody. 

4) otrzymać oceny poprawnej lub wyższej jeżeli: 

a)  dopuścił się naruszenia godności osobistej dorosłych lub rówieśników  

w stosunkach interpersonalnych, w ujawnionej korespondencji, w Internecie itp., 

lub  

b)  stwarza niebezpieczne sytuacje zagrażające zdrowiu swojemu lub innych, lub 

c)  ma konflikt z prawem, lub 

d)  ma 30 nieusprawiedliwionych godzin w okresie, lub 

e)  ma 20 nieprzygotowań do lekcji, lub 

f)  ma 20 braków zadań domowych, lub 

g)  ma 20 spóźnień na lekcje. 

5)  oceny nieodpowiedniej lub wyższej, jeżeli: 

a)  ma więcej niż 100 nieusprawiedliwionych godzin w okresie, lub 

b)  ma więcej niż 50 braków zadań domowych, lub 

c)  ma więcej niż 50 nieprzygotowań do lekcji, lub 

d)  ma więcej niż 30 spóźnień na lekcje. 
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§ 67 

 

1. W celu uzyskania wiarygodnych informacji o zachowaniu uczniów klas IV-VIII wszyscy 

nauczyciele mają obowiązek wpisywania wszystkich pozytywnych i negatywnych działań 

ucznia do dziennika elektronicznego w zakładce „Uwagi” w obszarach wymienionych  

w § 13.1. 

2. Ocena zachowania ucznia dokonywana jest raz w miesiącu przez wychowawcę klasy na 

podstawie informacji zapisanych w dzienniku elektronicznym oraz własnych obserwacji. 

Ocena bieżąca zachowania ucznia w klasach IV-VIII wpisywana jest co miesiąc  

do dziennika elektronicznego przez wychowawcę klasy. 

 

§ 68 

 

1. Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i religii są ustalane według 

skali: 

1)    stopień celujący - 6; 

2)    stopień bardzo dobry - 5; 

3)    stopień dobry - 4; 

4)    stopień dostateczny - 3; 

5)   stopień dopuszczający - 2; 

6)    stopień niedostateczny - 1. 

2. Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zachowania są ustalane według skali: 

1)   wzorowe; 

2)   bardzo dobre; 

3)   dobre; 

4)   poprawne; 

5)   nieodpowiednie; 

6)   naganne. 

 

§ 69 

 

1. Ocenę roczną z zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli 

uczących w danej klasie, uczniów danej klasy i samoocenie ucznia, która uwzględnia stopień 

respektowania przez ucznia obszarów wymienionych w par 13.1. Nauczyciele informują 

wychowawcę klasy o proponowanych ocenach z zachowania dla poszczególnych uczniów 

dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku elektronicznym  

na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Na 2 tygodnie 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczniowie wypisują „Karty oceny 

i samooceny zachowania” na których proponują oceny z zachowania dla uczniów  
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ze swojej klasy oraz dla siebie samych. Na podstawie tych informacji i ocen cząstkowych 

zachowania z całego roku wychowawca ustala ocenę zachowania. 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji  

na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  

lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 

 

§ 70 

      

1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy, otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub 

tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

  

§ 71 

   

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Uczeń nieklasyfikowany składa wniosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu 

klasyfikacyjnego 

      

§ 72 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
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2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem par. 

76. 

   

   § 73 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

3.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

4.  Roczna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem par 76. 

5.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

6.  Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który  

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

 

§ 74 

 

1.  Uczeń klas IV-VIII szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

2.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć. 

3.  W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,  

o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 
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 § 75 

   

1.  Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych  

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane  

z tych zajęć. 

3.  W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,  

o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

      

§ 76 

 

1.  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,  

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż  

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

3.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych; 

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4.  Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa  

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

negatywnej rocznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

6.  Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin  
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do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, 

jest ostateczna. 

 

§ 77 

 

1.  Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję  

do klasy programowo wyższej. 

2.  W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia  

po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3.  Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

5.  O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

7.  Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

§ 78 

 

1.  Uczeń kończy szkołę podstawową, gdy: 

1)   w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 

2)    przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.  

2.  O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

3.  Uczeń szkoły podstawowej który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza 

ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę 

klasę, do egzaminu. 
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Rozdział 7 

 

§ 79 

Uczniowie szkoły 

 

1. Członkowie społeczności uczniowskiej mają swoje prawa i obowiązki. 

 

§ 80 

 

1.  Uczeń ma prawo: 

1)  do znajomości swoich praw; 

2)  dostępności do statutu szkoły, możliwości zapoznawania się z nim; 

3)  być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego; 

4)  wpływać na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

5)  do korzystania z biblioteki szkolnej, świetlicy i stołówki; 

6)  do rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych 

organizowanych przez szkołę; 

7)  do właściwie zorganizowanego kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

8)  do opieki wychowawczej, warunków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed 

różnymi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego 

godności; 

9)  znać zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w danej klasie, w tym znać 

podstawy programowe z poszczególnych przedmiotów nauczania; 

10)  znać swoje oceny bezpośrednio po ich wystawieniu i wpisaniu do dziennika; 

11)  zwrócić się do nauczyciela z prośbą o uzasadnienie każdej wystawionej oceny; 

12)  na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej być 

poinformowanym o przewidywanych rocznych stopniach z zajęć edukacyjnych  

i zachowania, a na miesiąc o przewidywanym stopniu niedostatecznym;  

13)  poprawy oceny z prac pisemnych, w terminie dwóch tygodni; 

14)  przedstawiania swoich problemów wychowawcy, dyrektorowi, pedagogowi i innym 

nauczycielom oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

15)  w przypadku łamania praw ucznia, uczeń ma prawo zgłosić zaistniały fakt 

wychowawcy, pedagogowi, dyrektorowi; 

16)  jawnego wyrażania swoich opinii dotyczących przekonań religijnych, życia szkoły 

jednak tak, by nie uwłaczało to niczyjej godności; 

17)  należeć do każdej organizacji i klubów działających na terenie szkoły oraz  

do organizacji i klubów działających poza szkołą pod warunkiem uzyskania zgody 

rodziców i akceptacji dyrektora; 

18)  uczestniczenia we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych, które w danym roku szkolnym 

są organizowane na terenie szkoły; 
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19)  korzystać z obiektów szkolnych: obiektów sportowych, sal lekcyjnych zawsze pod 

opieką nauczyciela lub upoważnionej osoby: 

a)  za sprzęt szkolny powierzony uczniowi odpowiada on sam; 

b)  winny szkody uczeń jest materialnie odpowiedzialny za dokonane zniszczenia.  

15)  być traktowany życzliwie i podmiotowo przez nauczycieli, pracowników szkoły  

i kolegów; 

16)  uzyskiwać pomoc materialną, w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych, 

17)  zgłosić nieprzygotowanie oraz brak zadania do lekcji jeden raz w okresie z zajęć, które 

są 1-3 razy w tygodniu lub dwa razy w okresie na zajęciach które są 4 i więcej razy  

w tygodniu bez podania przyczyn; 

a)  zgłoszenie to nie pociąga za sobą wystawienia oceny niedostatecznej a jedynie 

odnotowanie nieprzygotowania w dzienniku; 

b)  nieprzygotowanie wpływa na ocenę z zachowania; 

c)  w szczególnym przypadku: usprawiedliwionej nieobecności ucznia przez okres 

dłuższy niż trzy dni i wykorzystania już prawa do nieprzygotowania uczeń może być 

zwolniony z pytania i uzyskać czas na zaliczenie zaległości na zasadach 

uzgodnionych z nauczycielem danego przedmiotu; 

d)  nieprzygotowanie uczeń zgłasza osobiście lub przez dyżurnego na początku lekcji. 

18)  do wypoczynku na przerwach oraz w czasie ferii i przerw świątecznych; 

19)  powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie pisemnych sprawdzianów;  

20)  otrzymania poprawionych sprawdzianów, prac pisemnych w ciągu 14 dni od dnia ich 

napisania (w przypadku prac z j. polskiego termin może ulec przesunięciu do 21 dni); 

21)  korzystania z różnych form wypoczynku, w szczególności z wycieczek szkolnych 

organizowanych przez samorząd klasowy lub uczniowski: 

a)  wycieczkę zatwierdza dyrektor szkoły na podstawie planu wycieczek 

uzgodnionego przez wychowawcę z rodzicami na początku roku szkolnego; 

b)  dokumentacja wycieczki musi być oddane do dyrektora szkoły na dwa dni przed 

wyjazdem. 

23)  zwolnienia z lekcji oraz z odpowiedzi bezpośrednio przed startem w konkursach 

przedmiotowych na zasadach uzgodnionych z dyrektorem szkoły; 

24)  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i doradztwa zawodowego; 

25)  reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach zgodnie ze swoimi 

możliwościami, zainteresowaniami i umiejętnościami; 

26)  uczniowie niepełnosprawni mają prawo do nauki razem ze swoimi rówieśnikami; 

27)  wspierania go w jego indywidualnym rozwoju poprzez respektowanie opinii  

i orzeczeń PPP, realizowanie indywidualnych programów edukacyjnych, organizacji 

zajęć specjalistycznych, nauczania indywidualnego objęcia ucznia opieka 

psychologiczno-pedagogiczną oraz dostosowania organizacji i procesu kształcenia  

do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych; 

28)  indywidualnego toku nauki po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych 

przepisach. 
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§ 81 

 

1.  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie. 

2.   Pracować sumiennie na lekcjach oraz systematycznie odrabiać prace domowe i starannie 

prowadzić zeszyty przedmiotowe, być przygotowanym do lekcji i posiadać konieczne 

przybory. 

3.  Regularnie uczęszczać na lekcje: 

1)  brać udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie 

zachowywać się w ich trakcie; 

2)  poprawić w terminie dwóch tygodni sprawdzian pisemny z którego otrzymał oceną 

ndst.; 

3)  usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

lekcyjnych: 

a) każda nieobecność zostaje usprawiedliwiona przez rodziców poprzez dokonanie 

odpowiedniego wpisu w dzienniku elektronicznym nie później niż 7 dni  

po nieobecności. 

b) rodzic ma obowiązek powiadomić szkołę po 3 dniu trwania tej nieobecności; 

c) nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia mają wpływ na ocenę  

z zachowania. 

4.  Uczestniczyć w zajęciach poświęconych sprawdzaniu wiadomości. 

5.  Przychodzić do szkoły punktualnie i dbać o porządek w szkole: 

1)  obuwie i odzież wierzchnią zostawiać w szatni; 

2)  w budynku szkolnym chodzić w obuwiu zamiennym dostosowanym do wymogów 

bezpieczeństwa. 

6.  Stwarzać i pogłębiać atmosferę spokoju, właściwej kultury bycia i życzliwości. 

7.  Właściwego zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi zachowania wobec 

nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów. 

8.  Dbać o czystość mowy ojczystej. 

9.  Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów. 

10.  Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, niszczenia 

majątku szkoły. 

11. Dbać o porządek, ład estetykę pomieszczeń oraz zieleń w szkole i otoczeniu. 

12. Uczestniczyć w apelach i uroczystościach szkolnych. 

13.  Zgłaszać pracownikom szkoły zauważone usterki lub zagrożenia występujące na terenie 

szkoły. 

14.  Natychmiast po dzwonku na lekcję w ciszy i spokoju oczekiwać na nauczyciela przed salą 

lekcyjną. 

15.  W czasie zajęć przestrzegać obowiązujących tam przepisów porządkowych i bhp. 

16.  Podczas przerw przebywać na terenie obiektu szkolnego. 
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17. Przestrzegać przepisu zabraniającego uczniom palenia papierosów, picia alkoholu, 

używania narkotyków i innych środków odurzających. 

18.  Strój szkolny: 

1)  Każdy uczeń ma obowiązek noszenia obuwia na zmianę. 

2)  W szkole obowiązuje stój schludny, estetyczny, nie wyzywający. 

3)  Strój szkolny ma być w barwach spokojnych i stonowanych, czysty i estetyczny, 

pozbawiony ilustracji i napisów niestosownych, wulgarnych oraz treści zabronionych 

prawem, pozbawiony napisów obrażających uczucia religijne i nie naruszający godności 

drugiego człowieka. Uczeń ubiera stosowną odzież zasłaniającą dekolt, plecy, brzuch, 

zakrywającą nogi co najmniej do połowy ud. Uczeń ma czyste i uczesane włosy. 

Biżuteria, nie zagraża bezpieczeństwu noszącego ją ucznia oraz osób w jego otoczeniu, 

zdejmowana na czas zajęć wychowania fizycznego i w czasie innej aktywności o 

charakterze sportowym.      

4)  Każdy uczeń posiada strój galowy obowiązujący w czasie uroczystości:  

a) dziewczęta: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie (żakiet czarny 

lub granatowy); 

b) chłopcy biała koszula, krawat, czarne lub granatowe spodnie, (marynarka czarna 

lub granatowa); 

c)  noszenie stroju galowego wymagane jest w czasie:  

 - uroczystości szkolnych, 

 - reprezentowania szkoły na zewnątrz z wyłączeniem imprez sportowych, 

 - innych sytuacji określonych przez dyrektora.  

 

 

§ 82 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

 

1.  W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych mogących utrwalać dźwięk lub obraz np. aparaty fotograficzne, kamery itp.  

2. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego): 

1) nawiązywanie połączenia telefonicznego; 

2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej; 

3) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 

4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 

5) transmisja danych; 

6) wykonywania obliczeń; 

7)  sprawdzanie czasu. 

2a. Uczeń do celów dydaktycznych za zgodą nauczyciela i pod jego kontrolą może korzystać  

z telefonu komórkowego na terenie szkoły. 

3.  Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły 

telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne. 
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4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego urządzenia jest możliwe 

jedynie za zgodą nauczyciela oraz osoby nagrywanej i fotografowanej. 

6. W razie konieczności skontaktowania się czy omówienia ważnej sprawy z rodzicami uczeń 

może skorzystać z telefonu szkolnego w sekretariacie lub zwrócić się do nauczyciela  

z prośbą o pozwolenie na włączenie i skorzystanie z telefonu komórkowego. 

7. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły: 

1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w e-dziennik – jako uwagę do rodzica/prawnego 

opiekuna; 

2) nauczyciel przekazuje telefon ucznia do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie 

szkoły. 

8. Uczeń może odebrać aparat po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak 

zostało ustalone z nauczycielem lub wicedyrektorem.  W przeciwnym wypadku rodzic 

(prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie 

elektroniczne. 

9. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje 

odpowiednim wpisem w e-dzienniku i upomnieniem dyrektora szkoły.  

W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły. 

10. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej, 

wykonywania czynności służbowych oraz spotkań z rodzicami (nie dotyczy to sytuacji,  

gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej 

lub losowej). 

11. Uczeń może korzystać z urządzeń odtwarzających dźwięk /np. odtwarzacz MP3, nie dotyczy 

telefonów komórkowych/ w trakcie przerw międzylekcyjnych tylko  

z wykorzystaniem słuchawek.  

 

§ 83 

Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia 

 

1. W przypadku łamania praw ucznia w sytuacji uczeń-uczeń:  

1) uczeń zgłasza zaistniałą sytuację wychowawcy klasy w terminie do 3 dni; 

2) wychowawca rozstrzyga problem w ciągu 7 dni; 

3) jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu, problem rozstrzyga Dyrektor na 

pisemny wniosek ucznia lub rodzica w terminie 7 dni; 

2. W przypadku łamania praw ucznia w sytuacji uczeń - nauczyciel: 

1) uczeń lub nauczyciel zgłasza zaistniałą sytuację wychowawcy klasy w terminie do 3 dni; 

2) wychowawca rozstrzyga problem w ciągu 7 dni; 

3) jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu, problem rozstrzyga Dyrektor  

na pisemny wniosek ucznia, rodzica lub nauczyciela w terminie 7 dni. 
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§ 84 

Nagrody i kary 

 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub dobre zachowanie; 

2) osiągnięcia sportowe; 

3) osiągnięcia w konkursach wiedzy i artystycznych oraz zawodach sportowych; 

4) prace społeczne i wolontariat na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 

5) 100% frekwencję. 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród i warunki ich przyznawania: 

1) rzeczowe lub pieniężne - za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe - wręczane przez 

Dyrektora Szkoły na apelu lub na zakończenie roku szkolnego; 

2) publikowanie wyróżnionych uczniów na stronie internetowej szkoły i na gazetce 

ściennej, 

3) list pochwalny dla rodziców; 

4) pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły na apelu lub na ogólnym zebraniu 

rodziców; 

5) wpis do Złotej Księgi Absolwentów; 

6) nadanie odznaki „Prymus Szkoły”; 

7) wnioskowanie o stypendium Wójta. 

3. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody: 

1) w przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody osoba lub organ szkoły może złożyć 

uzasadniony pisemny wniosek do dyrektora szkoły; w przypadku nagrody przyznanej 

przez dyrektora szkoły – do organu prowadzącego szkołę; 

2) wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody dyrektor szkoły (odpowiednio organ 

prowadzący szkołę) rozpatruje niezwłocznie w terminie do trzech dni; 

3) dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) uwzględnia wniosek  

i podejmuje kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo 

oddala wniosek, uzasadniając go poczynionymi ustaleniami. 

 

§ 85 

 

1. Uczniowi, który zachowuje się niewłaściwie, łamiąc ogólnie przyjęte kryteria i normy 

zachowania się, wychowawca klasy i inni nauczyciele oraz pedagog i dyrektor szkoły starają 

się pomóc, podejmując zróżnicowane działania wychowawcze: 

1) rozmowę wyjaśniającą; 

2) pouczenie; 

3) upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem. 

2.  Uczeń może być ukarany: 

1) pisemnym upomnieniem wychowawcy klasy; 

2) pisemną naganą wychowawcy klasy;  
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3) pisemnym upomnieniem Dyrektora Szkoły; 

4) naganą Dyrektora Szkoły; 

5) przeniesieniem do równoległej klasy; 

6) wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły skierowanym do Małopolskiego Kuratora 

Oświaty. 

3. Dyrektor udziela nagany w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą klasy.  

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej 

mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca 

zainteresowanego ucznia.  

5. W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.  

 

§ 86 

Tryb odwołania się od kary 

 

1. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.  

2. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od udzielonej kary do dyrektora szkoły  

w terminie trzech dni od daty udzielenia kary.  

3. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska  

on poręczenie samorządu uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy.  

4. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (opiekunom) ucznia.  

 

§ 87 

 

1. W przypadkach wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stosowaniem 

kar włącznie i brakiem poprawy zachowania ucznia Dyrektor może wystąpić do Kuratora 

Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana 

środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie 

ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy: 

1) notorycznie łamie zakazy oraz otrzymał kary przewidziane w par. 82 pkt 2, a stosowane 

środki zaradcze nie przynoszą efektów;  

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu 

innych uczniów;  

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, 

pobicie, posiadanie narkotyków, picie alkoholu. 

2. Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody 

dyrektora docelowej szkoły na przyjęcie ucznia.  

 

Rozdział 8 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

 wychowania, opieki i profilaktyki 
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§ 88 

 

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w 

Prawie oświatowym, ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tych 

ustaw, stosownie do warunków i wieku uczniów poprzez: 

a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów, 

b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, 

c) realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego; 

2)  upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości; 

3) kształtuje postawy patriotyczne i szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowuje do 

życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie; 

4) sprzyja zachowaniom proekologicznym; 

5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, 

organizowanych uroczystościach szkolnych, pracach samorządu klasowego  

i szkolnego; 

6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości; 

7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły  

i społeczności lokalnej; 

8) wdraża do dyscypliny i punktualności. 

3. Szkoła realizuje program wychowawczo – profilaktyczny będący alternatywą dla zagrożeń 

społecznych człowieka. 

 

§ 89 

 

1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Szkoła w szczególności: 

1) Umożliwia zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej poprzez: 

a) urozmaicony proces nauczania, 

b) naukę języka obcego, 

c) komputerowe wspomaganie procesu edukacyjnego, 

d) organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych; 

2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego 

kształcenia poprzez: 

a) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy lub firm marketingowych, 

b) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe, 

c) rozwijanie zainteresowań; 

3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół 

zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych; 
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4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym i mającym 

trudności w nauce. 

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dla szkoły 

podstawowej. 

 

§ 90 

 

1. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

1) promocji i ochronie zdrowia; 

2) ścisłym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) respektowanie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza. 

2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych 

możliwości poprzez: 

1) pomoc materialną oraz dożywianie uczniów; 

2) opiekę świetlicową; 

3) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, rewalidacyjnych lub innych specjalistycznych. 

3.  Zajęcia, o których mowa w ust. 2 prowadzone są w oparciu o diagnozę środowiska uczniów 

przeprowadzona przez Szkołę, lekarza, poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz w 

miarę posiadanych środków. 

§ 91 

Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów  

z rodzicami.  

 

1. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach: 

1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez 

Dyrektora szkoły; 

2) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli; 

3) zajęcia otwarte organizowane przez nauczycieli oddziałów; 

4) wycieczki, uroczystości szkolne i środowiskowe organizowane przez nauczycieli; 

5) konsultacje indywidualne; 

6) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń; 

7) informacje drogą elektroniczną; 

8) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb. 

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców opracowuje i podaje do publicznej 

wiadomości harmonogram zebrań i konsultacji dla rodziców na cały rok szkolny. 

 

Rozdział 9  

Zasady rekrutacji 
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§ 92 

 

1. Do Szkoły „z urzędu” przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły 

na podstawie zgłoszenia do szkoły dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem, może 

zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. 

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I określa Wójt Gminy Skrzyszów stosownym 

zarządzeniem. 

4. Warunki przyjmowania uczniów do szkoły określa ustawa. 

5. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

6. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej, a także 

zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym określa 

Regulamin Rekrutacji zwany dalej „Regulaminem”. 

7. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie 

dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym 

postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

 

 

 

Rozdział 10 

Ceremoniał i symbole szkolne 

 

§ 93 

 

1. Ceremoniał jest wewnętrznym zbiorem norm i zasad, dotyczących zachowania się  

w czasie uroczystości szkolnych, ustanowionych i obowiązujących w szkole. 

2. Ceremoniał stanowi wykaz stałych uroczystości zbiorowych i grupowych. 

3. Opisuje symbole narodowe i symbole szkoły.  

 

§ 94 

 

1. Szkoła jest instytucją państwową, kształcącą i wychowującą zgodnie z tradycjami narodu 

polskiego. 

2. Szkoła uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. 

Zapoznaje uczniów z historią i znaczeniem tych symboli. 

3. Uroczystości szkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny 

przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.  
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4. Godło państwowe umieszcza się w salach zajęć. Uczniowie zapoznają się z właściwymi 

formami zachowania się wobec godła państwowego w miejscach publicznych (zdjęcie 

nakrycia głowy, zachowanie powagi). 

5. Flagę umieszcza się w miejscu widocznym, nie pochyla się jej do oddawania honorów,  

nie może ona również w żadnym wypadku dotykać podłogi ani ziemi.  

6. Flaga powinna być czysta i wyprasowana, nie wolno umieszczać na niej żadnych ozdób  

ani napisów. 

7. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę należy przewiązać kirem.  

 

§ 95 

 

1. Sztandar szkoły: 

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez 

Dyrektora Szkoły nauczycieli.  

2) Skład osobowy pocztu sztandarowego: 

a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń, 

b) Asysta - dwie uczennice; 

3) Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami.  

W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie; 

4) Insygniami pocztu sztandarowego są: granatowe peleryny, biało-czerwone szarfy 

biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki; 

5) Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie 

innych szkół i instytucji lub organizacji; 

6) Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą 

(orłem); 

7) Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży 

niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu; 

8) Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru 

wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy 

podaje osoba prowadząca uroczystość; 

9) Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego;  

10) Sztandar oddaje honory: 

a) na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”, 

b) w czasie wykonywania „Roty”, 

c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska), 

d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 

e) podczas opuszczenia trumny do grobu, 

f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 

g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 

h) w trakcie uroczystości kościelnych. 
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2. Godło/logo szkoły prezentuje wizerunek Patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na 

stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, 

zaproszeniach, życzeniach, pismach wychodzących itp. 

3. Ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej: 

1) ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. 

Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru i w postawie zasadniczej z 

wyciągniętą do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w 

kierunku sztandaru i powtarza rotę przysięgi; 

2)  dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi: 

„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie”; 

3) każdy pierwszoklasista otrzymuje „Dyplom Pasowania na Pierwszoklasistę”. 

4. Pożegnanie absolwentów. 

1) Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie; 

2) Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę 

z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa przysięgi. 

5.  Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: Święto Patrona Szkoły, święta 

państwowe w szczególności: Święto Konstytucji 3 Maja i Święto Niepodległości, Dzień 

Edukacji Narodowej. 

6. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) Święto Szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia; 

3) zakończenie roku szkolnego; 

4) uroczystości kościelne, regionalne i środowiskowe lub okolicznościowe na które został 

zaproszony poczet sztandarowy. 

7. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych: 

1) Na komendę prowadzącego uroczystość: 

a) „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę 

zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”; 

b) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki 

hymnu państwowego lub hymn szkoły; 

c) „Do Raportu” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia 

komendą „Spocznij” – przewodniczący SU melduje dyrektorowi gotowość szkoły 

do apelu/uroczystości; 

e) Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: 

„Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują 

postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę 

„Spocznij!”. 

2) Po zakończeniu części oficjalnej następuje powitanie gości, przemówienia 

okolicznościowe oraz akademia lub występ tematyczny. 
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8. Społeczność szkolna każdego 16 dnia miesiąca o godzinie 8.00 uczestniczy we Mszy Świętej 

dziękczynnej w Kościele Parafialnym w Skrzyszowie za kanonizację Patrona Szkoły Świętego 

Jana Pawła II. 

9. Uczniowie rozpoczynają i kończą dzień nauki w szkole wspólna modlitwą. 

10. Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego poprzedzone jest Mszą Świętą  

z udziałem społeczności szkolnej w kościele Parafialnym w Skrzyszowie, a następnie 

odbywa się okolicznościowa akademia w budynku szkoły. 

 

Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

 

§ 96 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zawierającej wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej z pełną nazwą szkoły w otoku: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II 

w Skrzyszowie 

2. Tablice i pieczęcie zawierają nazwę i siedzibę szkoły.  

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w rozporządzeniu w 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji. 

4. Zasady wydawania świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania  

ich sprostowań i wydawania duplikatów określa rozporządzenie w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. 

 

 

§ 97 

 

1. Działalność szkoły finansowana jest przez Gminę Skrzyszów. 

2. Działalność szkoły może być współfinansowana z dobrowolnych opłat ponoszonych przez 

rodziców uczniów a także środków finansowych przekazywanych przez darczyńców. 

3. Szkoła może pozyskiwać środki finansowe ze środków z funduszy unijnych. 

4. Szkoła może gromadzić środki finansowe na rachunku dochodów własnych. 

5. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy. 

 

§ 98 

1. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

2. Dla zapewnienie znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się 

następujące zasady: 

1) umieszczenie kopii statutu w bibliotece szkolnej; 
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2) nałożenie obowiązku zapoznania się z treścią statutu na wszystkich nauczycieli  

(w szczególności na rozpoczynających pracę w tej szkole i na nauczycieli stażystów) 

oraz uczniów.  

3.  Tekst ujednolicony statutu wprowadza się uchwałą rady pedagogicznej. 

4.  Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły i w bibliotece 

oraz zamieszczany na stronie internetowej szkoły.  

 

§ 99 

 

Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych  

w statucie. 

 

 

 

 


