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PODSTAWA PRAWNA 

 

Na podstawie: 

 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.); 

Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm); 

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

prawodawczej (Dz. U.  z 2002 r. Nr 100, poz. 908); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm); 

Rozporządzenia 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); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego  

( Dz. U. z 2015 r. poz. 959); 

Rozporządzenia 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 2013, poz. 532), 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków  

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; 

Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  

z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm); 

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 2015r., poz. 1113) 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015  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 szkoły publicznej tego samego typu.  

( Dz. U. z 2004r., nr. 256, poz. 2572, z póź. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec 

szkół i placówek,( Dz. U. , poz. 1149); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu 

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

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170). 
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

§ 1 

 

Nazwa szkoły zwanej dalej „szkoła podstawowa” zawiera określenie: 

1) Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach; 

2) Imię profesora Zbigniewa Religi nadał szkole organ prowadzący dnia 8 czerwca 1999 roku  

na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; 

3) Siedzibą Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach jest budynek  

w miejscowości Miedniewice 86; 

4) Na pieczęci i stemplu używana jest nazwa: Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi  

w Miedniewicach. 

 

§ 2 

 

Szkoła podstawowa jako jedna z podstaw systemu oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej 

realizuje pierwszy i drugi etap systemu edukacji dając możliwość kontynuacji konstytucyjnego prawa 

obywateli do nauki. 

 

§ 3 

 

Szkoła podstawowa jako publiczna instytucja samorządowa wychowuje uczniów zgodnie z tradycjami 

narodu polskiego, ogólnoludzkimi normami moralnymi zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka i Konwencji Praw Dziecka kierując się uniwersalnym systemem wartości i respektowaniem 

chrześcijańskiego systemu wartości. 

 

§ 4 

 

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna.  

 

 

§ 5 

 

Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniając podstawę programową kształcenia ogólnego, 

ramowe plany nauczania i ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów.  

 

§ 6 

 

Środki finansowe na działalność szkoły uzyskuje się z budżetu państwa, gminy, darowizn i dobrowolnych 

składek rodziców.  

 

§ 7 

 

Obsługa finansowo – księgowa szkoły prowadzona jest przez Gminny Zespół ds. Oświaty w Wiskitkach.  
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INNE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

 

§ 8 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wiskitki. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

 

§ 9 

 

1. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat i jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych 

planów nauczania. 

2. Szkoła podstawowa prowadzi oddział przedszkolny realizujący program wychowania 

przedszkolnego.  

3. Szkoła prowadzi zajęcia w świetlicy szkolnej wynikające z planu nauczania. W zajęciach uczestniczą 

uczniowie oczekujący na zajęcia lub rodziców, którzy pracują i nie mogą odebrać dzieci po lekcjach 

oraz w miarę możliwości inni uczniowie na życzenie rodziców.  

4. Szkoła prowadzi dożywianie dzieci według zasad i kosztów ustalonych przez organ prowadzący  

w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

5. Organizację kształcenia ustala się corocznie i zależna jest ona od warunków, jakimi w danym roku 

dysponuje szkoła podstawowa, a w szczególności:  

1) zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę; 

2) terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przerw 

świątecznych i ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego;  

3) na terenie szkoły podstawowej mogą być prowadzone zajęcia płatne dla uczniów, 

organizowane przez osoby prywatne, fundacje, stowarzyszenia i podmioty gospodarcze;  

4) szkoła podstawowa może wprowadzać innowacje pedagogiczne i eksperymenty. Forma 

wprowadzania innowacji powinna być zgodna z aktualnymi przepisami prawa 

obowiązującego w tym zakresie;  

5) w ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami w szkole mogą być prowadzone 

różne formy działalności komercyjnej np.: prowadzenie sklepiku, wydawanie gazetki szkolnej, 

prowadzenie innych usług tym podobnych. 

6. Wszystkie wyżej wymienione dodatkowe formy pracy są organizowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

7. Szkoła podstawowa jest jednostką budżetową. 

8. Szkoła podstawowa może pozyskiwać środki pozabudżetowe zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Szkoła podstawowa wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki 

szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz ogólnych 

zasadach postępowania administracyjnego. 

 

§ 10 

 

1. W szkole podstawowej mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci  

lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Szkoła podstawowa może współpracować z instytucjami oświatowymi i poza oświatowymi w celu 

udoskonalania procesu dydaktycznego. 
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3. Zgodę na podjęcie działalności lub współpracy przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje,  

o których mowa w ust. 1 i 2, wyraża Dyrektor szkoły podstawowej po uprzednim uzgodnieniu 

warunków tej działalności lub współpracy oraz uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej  

i Rady Rodziców. 

 

 

 

 

2. CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

§ 11 

 

1. Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów  

oraz potrzeb danego środowiska.  

2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej poprzez: 

1) stwarzanie uczniom właściwych warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności; 

2) realizowanie podstawy programowej dla szkoły podstawowej; 

3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) stosowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania; 

5) organizację nauczania indywidualnego dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych  

do pobierania nauki w warunkach szkolnych. 

6) umożliwienie pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism  

w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań 

sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali 

gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 

3. Umożliwia rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów poprzez: 

1) kształcenie postawy dociekliwości i refleksyjności; 

2) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania; 

3) realizację programów autorskich; 

4) organizację konkursów, kółek zainteresowań i innych zajęć;  

5) współpracę z ośrodkami kulturalnymi, sportowymi itp. 

4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie  

o systemie oświaty stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez: 

1) współpracę z rodziną i instytucjami wspomagającymi; 

2) monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów; 

3) realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki.  

5. Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,  

a w szczególności: 

1) w szkole podstawowej odbywają się lekcje religii lub etyki zgodnie z konstytucyjną zasadą 

nienaruszalności wolności i godności osobistej oraz zasadą wolności wyznania; 

2) szczegółowe zasady organizowania lekcji religii i etyki określają odrębne przepisy; 

3) w zajęciach religii i etyki biorą udział uczniowie, których rodzice w formie oświadczenia 

wyrażą takie życzenie; 

4) oświadczenie to nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być 

zmienione w każdym czasie; 

5) Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów 

danej klasy;  
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6) Naukę etyki organizuje się w szkole, gdy liczba uczestniczących w tych zajęciach wynosi  

nie mniej niż 3 uczniów; 

7) Jeżeli w szkole zgłosi się mniej niż 7 osób danego wyznania, to organ prowadzący szkołę  

w porozumieniu z rodzicami i władzami kościoła organizuje naukę religii w grupie 

międzyszkolnej lub poza szkołą, w punkcie katechetycznym, ale liczba uczniów nie może być 

mniejsza niż 3; 

8) Jeżeli w szkole zgłosi się  mniej niż 3 uczniów deklarujących uczestnictwo w zajęciach z 

etyki, wówczas takie zajęcia można zorganizować w grupach międzyszkolnych lub poza 

szkołą.  

6. Szkoła podstawowa zgodnie z ustalonym programem wychowawczym realizuje zadania 

wychowawcze kładąc nacisk by uczeń: 

1) służył idei demokracji w Polsce, był patriotą, znał swój kraj był przywiązany do tradycji, 

kultury i symboli narodowych oraz dbał o piękno i czystość języka ojczystego; 

2) wykazywał postawę obywatelską, nacechowaną zdolnością do dostrzegania spraw własnego 

środowiska oraz podejmował działania na rzecz rozwiązywania jego problemów; 

3) doceniał wartości systemu parlamentarnego tj. sprawiedliwość społeczną, demokrację, 

pluralizm i podejmował działania na rzecz ich umacniania; 

4) żywił przekonanie o znaczeniu dla niepodległości silnego i dobrze zorganizowanego 

państwa; 

5) dostrzegał problemy innych i udzielał im pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba; 

6) przejawiał umiejętności współżycia w zespole, był życzliwy, uprzejmy i odznaczał się 

wysoką kulturą osobistą; 

7) był tolerancyjny wobec odmiennych poglądów; 

8) miał ukształtowane różnorodne zainteresowania, pragnął je rozwijać oraz umiał  

w sposób wartościowy spędzić wolny czas; 

9) cenił życie i zdrowie własne oraz innych, potrafił podejmować działania na rzecz jego ochrony, 

uprawiał sport, był przekonany o szkodliwości nałogów i patologii społecznych; 

10) był wrażliwy na piękno przyrody, starał się ją chronić i działać na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego oraz doceniał znaczenie nauki i techniki dla rozwoju cywilizacji; 

11) był uczciwy rzetelny, cenił prawdę, dotrzymywał danego słowa, był lojalny wobec innych, 

opiekuńczy wobec słabszych, sprawiedliwy w ocenie własnego i cudzego postępowania oraz 

cechował się dzielnością, wytrwałością i samodzielnością; 

12) cenił i szanował pracę, a powierzone sobie obowiązki wykonywał sumiennie  

i odpowiedzialnie oraz potrafił krytycznie ocenić wyniki własnej pracy.  

7. Obok zadań wychowawczych nauczyciele realizują zadania profilaktyczne oraz działania opiekuńcze 

odpowiednio do istniejących potrzeb. 

8. Program Wychowawczy i Profilaktyki szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

9. Program Wychowawczy obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 

skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.  

10. Program Profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane  

do uczniów, nauczycieli i rodziców.   

11. Specyfiką szkoły jest kontynuacja promocji zdrowia oraz rozwijanie obrzędowości szkolnej.  

Jest to misja naszej szkoły, oparta na dokonaniach wychowawczych: 

1) od 1998 roku tytuł Szkoły Promującej Zdrowie 

2) od 1999 roku imię, sztandar i hymn 

3) od 2004 roku tytuł „Szkoła z klasą” 
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12. Szkoła podstawowa wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez stałą współpracę z rodzicami 

(opiekunami) ucznia we wszystkich sferach, a szczególnie w zakresie udzielania informacji 

dotyczących zadań szkoły podstawowej i przepisów prawa oświatowego. 

13. Zapewnia uczniom opiekę psychologiczną i pedagogiczną poprzez: 

1) stałą współpracę z poradnią oraz innymi instytucjami zajmującymi się problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi; 

2) zatrudnienie psychologa i pedagoga szkolnego; 

3) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień; 

4) wspomaganie uczniów mających trudności w nauce poprzez organizację zajęć 

wyrównawczych.  

14. W szkole pomoc i opiekę dla uczniów zapewniają wszyscy pracownicy pedagogiczni  

i niepedagogiczni: 

1) wychowawcy; 

2) bibliotekarz szkolny; 

3) wychowawca świetlicy; 

4) inni nauczyciele, specjaliści; 

5) pracownicy administracji i obsługi. 

15. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez: 

1) umożliwienie spożywania drugiego śniadania; 

2) umożliwienie spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej; 

3) pozyskiwanie sponsorów w celu zapewnienia uczniom pomocy materialnej;  

4) współpracę z instytucjami wspomagającymi. 

16. Zapewniania uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz instalowania 

aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego uczniów - w szczególności 

treści pornograficznych,  eksponujących przemoc, naruszających normy obyczajowe, propagujących 

nienawiść i dyskryminację; 

 

 

 

§ 12 

 

1. Szkoła realizuje zadania szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez: 

1) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w budynku szkoły oraz 

przynależnym do niego terenie, a także zabezpieczenie urządzeń przeciwpożarowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

2) Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały oraz umieszczenie w widocznym 

miejscu planu ewakuacji szkoły; 

3) Systematyczną kontrolę stanu technicznego obiektów należących do szkoły, urządzeń, sprzętu 

szkolnego i sprzętu sportowego (w tym ich remonty i modernizacje);  

4)  Utrzymanie urządzeń stołówki, kuchni, zaplecza kuchennego, urządzeń sanitarnych w pełnej 

sprawności technicznej i stałej czystości;  

5) Spożywanie gorących posiłków wyłącznie w stołówce; 

6) W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz 

środki higieny osobistej;  

7) Wyposażenie pomieszczeń szkolnych we właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie  

i zapewnienie właściwej powierzchni użytkowej;  

8) Zapewnienie w pomieszczeniach gdzie odbywają się zajęcia odpowiedniej temperatury –  

w pomieszczeniach gdzie odbywają się zajęcia temperatura powinna wynosić co najmniej  



 8 

18 stopni C, jeżeli nie jest to możliwe dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, 

powiadamiając o tym organ prowadzący; 

9) Oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz posypywanie piaskiem przejścia na teren szkoły;  

10) Dostosowanie w miarę posiadanych możliwości sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów  

i rodzaju pracy; 

11) Wietrzenie w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć pomieszczenia, 

w których odbywają się zajęcia; 

12) Równomierne, dostosowane do specyfiki przedmiotów oraz możliwości uczniów, rozłożenie 

zajęć lekcyjnych w poszczególnych dniach tygodnia;  

13) Zapewnienie uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych 

w pomieszczeniach szkoły; 

14) Pełnienie przez nauczycieli aktywnych dyżurów na przerwach międzylekcyjnych zgodnie  

z regulaminem, opieka nad uczniami podczas przerw; 

15) Umożliwienie uczniom spędzania przerw na świeżym powietrzu jeżeli pozwalają  

na to warunki atmosferyczne; 

16) Organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i dyscypliny pracy, 

zapoznanie ich na bieżąco z nowymi przepisami;  

17) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP przez osoby prowadzące zajęcia  

z uczniami;  

18) Zabezpieczenie schodów przed ześlizgiwaniem się z nich; 

19) Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprzętu sportowego za każdym razem przed 

zajęciami; 

20) Zapewnienie nadzoru na wszystkich odbywających się w szkole zajęciach;  

21) Sporządzanie i przestrzeganie regulaminów w salach lekcyjnych, pracowniach, sali 

gimnastycznej;  

22) Omawianie lub przypominanie przez wychowawców klas zasad bezpieczeństwa w szkole  

i poza nią (w pierwszym tygodniu roku szkolnego, przed feriami zimowymi i letnimi, przed 

każdym wyjazdem na wycieczkę);  

23) Zapewnienie ogrodzenia terenu szkoły oraz zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, 

studzienek i innych zagłębień na terenie szkoły; 

24) Umieszczenie w widocznym miejscu apteczek wyposażonych w niezbędne środki  

do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i instrukcji udzielania tej pomocy;  

25) Organizowanie wycieczek i wyjść poza obręb szkoły, jako inną formę realizacji podstawy 

programowej, zgodnie z odrębnymi przepisami (zapewnienie bezpieczeństwa uczniów 

podczas wycieczek przez organizowanie wyjść tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych, stały nadzór opiekuna wycieczki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed 

wyjściem, w trakcie trwania wycieczki i po powrocie do punktu celowego, dobór uczestników 

pod kątem sprawności i stanu zdrowia);  

26) Systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne  

oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową, współdziałanie z Policją w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

27) Wydawanie karty rowerowej przez szkołę po spełnieniu wymagań wg przepisów ustawy 

Prawo o ruchu drogowym (zgodnie z procedurą uzyskania karty rowerowej w Szkole 

Podstawowej im. prof. Z. Religi w Miedniewicach); 

28) Zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom z klasy „0” – VI; 

29) Umożliwienie działania na terenie szkoły gabinetu profilaktyki medycznej, współpraca  

z instytucjami wspierającymi promocję i ochronę zdrowia;  

30) Przestrzeganie i postępowanie zgodnie z „Procedurami postępowania w sytuacji zaistnienia 

wypadku ucznia w Szkole Podstawowej im. prof. Z. Religi w Miedniewicach” (zgodnie  
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z Rozporządzeniem MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach.   

2. Szkoła poświęca także szczególną uwagę opiece indywidualnej nad niektórymi uczniami lub grupami 

uczniów. Do form opieki indywidualnej nad uczniem zalicza się: 

1) szczególne otaczanie opieką ucznia klasy oddziału przedszkolnego przez wychowawcę 

oddziału oraz innych nauczycieli,  

2) opiekę nad uczniami klasy pierwszej i uczniami klas wyższych po raz pierwszy 

przychodzących do tej szkoły, zapewniając im szybką adaptacje w nowych warunkach  

i grupie,  

3) opiekę nad uczniami klas I – III przez zapewnienie im możliwości dostosowania czasu 

trwania przerw do potrzeb właściwych tej grupie wiekowej,  

4) opiekę nad uczniami klasy IV w związku z przejściem z I etapu edukacyjnego do drugiego.  

5) otaczanie opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, 

mowy i wzroku przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli, a także szkolną służbę 

zdrowia w ścisłej współpracy z rodzicami ucznia oraz poprzez zapewnienie: 

a) poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości oraz integracji z zespołem uczniowskim,  

b) sprawną realizacje programów nauczania dobranymi do ich schorzeń metodami. 

6) otaczanie opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe, 

poprzez udzielanie stałej lub doraźnej pomocy materialnej w ramach możliwości 

finansowych Rady Rodziców, budżetu  szkoły oraz współpracy z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej.  

7) współdziałanie szkoły podstawowej z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie 

nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględniając ich prawo do znajomości zadań szkoły 

oraz przepisów prawa oświatowego. Współpraca z rodzicami w tym zakresie obejmuje  

w szczególności: 

a) działalność Rady Rodziców,  

b) działalność Rad Oddziałowych współpracujących z wychowawcą przy organizacji 

imprez klasowych oraz szkolnych,  

c) realizację różnych projektów zaakceptowanych przez szkołę. 

 

 

§ 13 

 

 

1. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: z niepełnosprawności,  

z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; ze szczególnych 

uzdolnień; ze specyficznych trudności w uczeniu się; z zaburzeń komunikacji językowej; z choroby 

przewlekłej; z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych; z zaniedbań 

środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu 

wolnego, kontaktami środowiskowymi; z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 

kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 

kształceniem za granicą. 

1) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne. 

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów  

i nauczycielom  polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych  

w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.  
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3) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania  

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, 

pedagodzy, logopedzi, terapeuta pedagogiczny i inni.  

4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

a) ucznia; 

b) rodziców ucznia; 

c) dyrektora; 

d) pielęgniarki; 

e) kuratora sądowego; 

f) nauczyciela, wychowawcy; 

g) specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

h) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

5) W szkole pomoc udzielana jest w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 

rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno – 

kompensacyjnych  

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji oraz innych form, 

zależnych od możliwości finansowych szkoły. 

6) uchylony 

7) Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala 

dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. O udzielonej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor niezwłocznie, pisemnie informuje 

rodziców ucznia, któremu taka pomoc jest udzielana; 

8) Objęcie ucznia zajęciami rozwijającymi, dydaktyczno – wyrównawczymi i 

specjalistycznymi wymaga pisemnej zgody rodzica; 

9) Wyżej wymienione zajęcia mogą być prowadzone w grupach oddziałowych  

i międzyoddziałowych zgodnie z przepisami prawa i w zależności od potrzeb; 

10) Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 

minut,  

a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut; 

11) Za zgodą organu prowadzącego w szczególnie uzasadnionych przypadkach zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie;  

12) W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog 

specjalny. 

2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

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

 orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

 specjalistyczne, 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, który objęty jest pomocą psychologiczno- 

 pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego 

przez nauczycieli i specjalistów. 
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3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych  

      trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału  

      klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego 

    indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

5. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- 

     wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu  

     osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego  

     etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia 

     ucznia nauką w oddziale klasy tego typu, wynikających w szczególności; 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem  

      spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska  

      edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

    1) Oddziału klas terapeutycznych: 

a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających 

    dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz 

    długotrwałej pomocy specjalistycznej, 

b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, 

    z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych 

    potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 

c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku 

    zaistnienia w szkole takiej potrzeby, 

d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób, 

e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno- 

    pedagogicznej; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych  

    wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

4) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

  lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia 

  komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, 



 12 

c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów 

  z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba  

  uczestników tych zajęć wynosi do 10; 

5) warsztatów; 

 6) porad i konsultacji, 

 

 

§ 14 

 

1. Szkoła oprócz pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi otacza ucznia 

wszechstronną opieką i pomocą poprzez: 

1) pomoc materialną (współpraca z GOPS - em w Wiskitkach, dożywianie, stypendia 

socjalne, dofinansowanie zakupu podręczników, zbiórka używanych ubrań, przyborów 

szkolnych, dofinansowanie do wyjazdów na wycieczki i zielone szkoły), 

2) rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym,  

3) lekcje wychowawcze,  

4) prowadzenie zajęć profilaktycznych,  

5) realizacja Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, 

6) współpraca z pielęgniarką, 

7) zapraszanie specjalistów na prelekcje z zakresu problematyki zagrożeń patologią  

i uzależnieniami, 

8) współpraca z sądem (opiniowanie przez nauczycieli zachowań oraz wyników w nauce 

uczniów na potrzeby Sądu, występowanie z wnioskami o zastosowanie właściwego środka 

wychowawczego wobec uczniów sprawiających szczególnie trudności wychowawcze, 

udostępnianie informacji o uczniach objętych kuratelą sądową kuratorom społecznym  

i zawodowym), 

9) współpraca z Policją (prowadzenie przez przedstawicieli Policji zajęć z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz profilaktyki uzależnień, sprawny przepływ 

informacji pomiędzy obiema instytucjami, interwencje pracowników Policji w sytuacjach 

tego wymagających),  

10) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (kierowanie uczniów 

sprawiających problemy wychowawcze oraz mające trudności w nauce na badania do PPP, 

indywidualne rozmowy z pracownikami PPP dotyczące problemów danego ucznia, 

uczestniczenie w warsztatach organizowanych przez pracowników PPP). 

 

 

§ 14a 

Pomoc materialna 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel  

w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 

ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium  szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny 

(stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak  

i motywacyjnym. 

5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
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umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także 

gdy rodzina jest niepełna. 

6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w 

tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane  w szkole w ramach planu  

nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników. 

7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ 

przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 6  

nie jest możliwe. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie. 

8. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  

o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

9. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 

miesięcy. 

10. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze 

socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o0 systemie oświaty. 

11. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji  

materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. 

12. Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego  

na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej  

o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.  

13. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy  

o systemie oświaty. 

14. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia 

zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

15. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen 

powyżej 5,5) oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w 

którym przyznaje się to stypendium. 

16. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył 

co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się  

to stypendium. 

17. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz uczniom oddziału 

klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

18. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III. 

19. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  

i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust. 14. 

20. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności: 

1) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów 

i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu; 

2) Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy; 

3) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

21. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 

postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
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§ 14b. 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole 

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i  ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN 

      są własnością szkoły. 

2.  Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające 

      postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych 

     mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały 

     ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  

     ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku szkolnego: 

  1) 2014/ 2015- uczniowie oddziału klasy I; 

  2) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy II i IV; 

  3) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas III i V;  

   4) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI.   

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 

      edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców  ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu 

      podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III. 

5.  Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia  

       z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników 

    do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały 

    edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony 

     w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

     psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje 

     naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół 

     zdawczo - odbiorczy, do której uczeń został przyjęty. 

6. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra 

     odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których 

     mowa w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

     psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, 

     która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu  

     prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych 

     określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania. 

 

§ 14c. 

Nauczanie religii / etyki 

 

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości religijnej poprzez   

      organizację lekcji religii lub etyki zgodnie z konstytucyjną zasadą nienaruszalności, wolności 

      i godności osobistej 

2.   Szczegółowe zasady organizacji lekcji religii i etyki określają odrębne przepisy 

3. W zajęciach religii biorą udział uczniowie i dzieci oddziału przedszkolnego, których rodzice  

     w formie oświadczenia  wyrażą takie życzenie zapisując dziecko do szkoły . 

4.  W przypadku uczniów nie biorących udziału w zajęciach religii, oświadczenie, o którym mowa 

     wyżej  może być złożone w innym terminie do dyrektora szkoły lub wychowawcy. 
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5.  Oświadczenie nie musi być ponawiane w każdym kolejnym roku szkolnym, może być natomiast 

      zmienione w każdym czasie. 

6.  Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę wychowania do życia w rodzinie dla  

wszystkich uczniów oddziałów klas V i VI. Na powyżej wymienione zajęcia nie uczęszczają tylko 

      uczniowie, których rodzice wnoszą do dyrektora szkoły pisemny sprzeciw. 

7. Szkoła umożliwia uczniom udział w naukach rekolekcyjnych  i zapewnia opiekę uczniom  

     w drodze na i z powrotem na rekolekcje.” 

 

 

 

3. ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

§ 15 

 

1. Organami Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach są: 

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach  

2) Rada Pedagogiczna,  

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski.  

2. Kompetencje ww. organów oraz szczegółowe zasady ich współdziałania określają ustawy, 

rozporządzenia wykonawcze do ustaw oraz regulaminy wewnętrzne.  

3. W celu bieżącej wymiany informacji i poglądów poszczególne organy szkoły podstawowej mogą 

zapraszać na swoje plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów szkoły.  

4. Uchwały organów szkoły podstawowej podjęte prawomocnie w ramach ich kompetencji 

stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów, uchwał  

lub innych dokumentów. 

5. Zapewnia się każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem szkoły podstawowej.  

6. Każdy organ szkoły podstawowej może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów 

szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu 

uprawnionego. 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

§ 16 

 

1. Dyrektor szkoły podstawowej na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej 

odpowiedzialności zarządza szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności: 

1) Kieruje bieżącą działalnością  dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły przy pomocy 

„społecznego zastępcy”, nauczycieli i wychowawców, 

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w szkole nauczycieli,  

w tym: 

a) obserwuje wszystkie formy zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, 

b) organizuje ewaluację wewnętrzną, 

c) przeprowadza badanie wyników nauczania z przedmiotów obowiązkowych, 

d) dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego, 

e) analizuje dokumentację szkolną dotyczącą nauczania, wychowania i opieki, 
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f) inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami, 

g) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku ogólne wnioski  

z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 

h) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane 

przez RP programy nauczania i program wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu 

opinii RP. 

2. Jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, w tym: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

2) przyznaje nagrody i wymierza  kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

3) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród lub innych wyróżnień dla nauczycieli  

i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

4) zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków; 

5) organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy; 

6) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenie BHP pracowników; 

7) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

8) zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków; 

9) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe 

pracowników; 

10) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście. 

3. Będąc przewodniczącym Rady Pedagogicznej kieruje pracami jako jej przewodniczący: 

1) zawiadamia członków Rady Pedagogicznej o posiedzeniach, 

2) realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach  

jej kompetencji, 

3) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym zawiadamia organ 

prowadzący szkołę i organ nadzorujący, 

4) przekazuje członkom Rady Pedagogicznej zarządzenia wydane przez MEN, 

5) ustala organizację pracy szkoły podstawowej, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, 

6) przedkłada Radzie Pedagogicznej projekty innowacji i eksperymentów,  

7) występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.  
8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu na koniec oddziału klasy szóstej 

przeprowadzonego w szkole; 

9)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

4. Sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności: 

1) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i 

obowiązku szkolnego przez uczniów, 

2) zezwala na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza 

oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub zezwala na spełnianie 

obowiązku szkolnego poza szkołą, 

3) wyraża zgodę na realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub 

obowiązku szkolnego uczniom spoza obwodu, 

4) organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie, 

5) zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z odrębnymi przepisami,  

6) powołuje komisje egzaminacyjne, wyznacza terminy egzaminów.  

6.    Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych: 

         1) podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków   

  publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach, 

        2) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia  

     w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców: 
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a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,  

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym 

roku szkolnym, 

3) podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku 

     szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych  

     obowiązujących w kolejnym roku szkolnym,  

       4) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów  

      edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu  

      używania tych podręczników lub materiałów,  

5) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

       edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności 

         związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami. 

7. Współpracuje z gminą w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, realizuje  

jej zalecenia i wnioski w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty. 

8. Współpracuje z organami statutowymi szkoły rozstrzygając kwestie sporne i konflikty  

w ramach swoich kompetencji. 

9. Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkoły podstawowej,  

w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 

10.  Sprawując nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły podstawowej m.in.: 

1) organizuje wyposażenie szkoły podstawowej w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

2) organizuje i nadzoruje sekretariat szkoły podstawowej, 

3) organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych, 

4) przeprowadza okresową inwentaryzację majątku szkolnego. 

11. Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły podstawowej ustalonego w szkole 

porządku oraz dbanie o czystość i estetykę szkoły.  

12. Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

13. Wydaje zarządzenia wewnętrzne obowiązujące wszystkich pracowników i uczniów. 

14. Wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie placówki zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez 

rodziców lub z innych źródeł, podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami 

na terenie szkoły podstawowej. 

15.  Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.  

16. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz biorąc pod uwagę warunki 

lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych zgodnie z odrębnymi przepisami. W ustalone przez dyrektora dni wolne od zajęć 

dydaktycznych szkoła realizuje zajęcia opiekuńcze zgodnie z potrzebami uczniów.  

17. Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole.  

18. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze ustalonym dla dyrektora 

szkoły przez organ prowadzący.  

19. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie.  

20. Współpracuje z organem nadzorującym i prowadzącym w zakresie określonym ustawą i aktami 

wykonawczymi do ustawy. 

21. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora)  

jest obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

22. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  

w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza  

lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
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23. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor 

szkoły z a zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów 

lub inne stanowiska kierownicze.   

24. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych . 

 

 

 

 RADA PEDAGOGICZNA 

 

 

§ 17 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły podstawowej działającym w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki, uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie szkoły 

podstawowej. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady 

pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego 

za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, 

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów,  

po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb,  

5.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły  

lub placówki,  

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole  

lub   placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki,  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,  

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły. 

6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

 1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

     i pozalekcyjnych,  

 2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki, składanego przez Dyrektora Szkoły; 

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

 4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

     i zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć  

     dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego  

     o odwołanie z funkcji Dyrektora. 

8.  Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły  

podstawowej. 

9.  Rada Pedagogiczna ma prawo:  

1) wymagać od Dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,  

2) dwukrotnie w ciągu roku otrzymać od Dyrektora ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego,  

3) do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania  

od uprzednio ustalonej oceny.  
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10. Rada Pedagogiczna przygotowuje zmiany statutu szkoły, uchwala jego nowelizację. 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza 

się w wersji papierowej w terminie siedmiu dni od daty zebrania i wpisuje się do księgi protokołów, 

która jest podstawowym dokumentem Rady Pedagogicznej. 

12. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków,  

13. Uchwały Rady Pedagogicznej formułowane są w postaci aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz 

potwierdzenie spełnienie wymogów dla ich ważności odnotowane są w protokole 

z posiedzenia.  

14. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, 

które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły.  

15. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z zapisami 

niniejszego statutu.  

16. Ponadto członek Rady Pedagogicznej powinien: 

1) Współtworzyć atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich  

     członków Rady, 

2) Czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz komisji, do których został  

     powołany,  

3)  Składać przed Radą sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań.  

 

 

 RADA RODZICÓW 

 

§ 18 

 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.  

2. W skład Rady rodziców wchodzą:  

         1) po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie  

         rodziców uczniów danego oddziału;  

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory  

 przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:  

 wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów. Regulamin 

 rady  rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.   

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu  

prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.  

6. Do kompetencji rady rodziców należy:  

      1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:  

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania  

o charakterze  wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,  

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,  

      2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,  

      3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły 

          4) udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 

          5) opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  

w danym roku szkolnym. .  
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7. Jeśli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia  

z rada   pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6, p. 1, lit. a lub b, program ten 

ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program 

ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców  

w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

8. Rada rodziców opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela  

za okres stażu.  

9. Rada rodziców opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń.  

10. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić  

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

  rodziców określa odrębny regulamin.  

 

 

 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

§ 19 

 

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, którzy powołują Radę 

Samorządu Uczniowskiego. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej  

i opracowuje regulamin swojej działalności, który uchwalany jest przez ogół uczniów. Regulamin SU 

nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.  

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów; samorząd może przedstawić radzie  

 rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

 szkoły, w szczególności dotyczących praw, takich jak: 

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  i stawianymi   

wymaganiami, 

2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce   i zachowaniu, 

3) prawa do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej   i rozrywkowej zgodnie  

z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5) prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.  

6) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań.  

4. Przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział w posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej. 

 

 

 

 

 RELACJE MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

§ 20 

 

1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich  

kompetencji. 

2. Organa Szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących 

działalności szkoły. 
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3. Organa Szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Kopie planów działania winny być 

przekazane do wiadomości Dyrektora Szkoły nie później niż do 15 września danego roku szkolnego.  

4. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się  

do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie,  

nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

5. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli innych 

organów w celu wymiany informacji i poglądów.  

6. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się 

do ogólnej wiadomości w szkole.  

 

 

§ 21 

 

1.  W szkole obowiązują następujące zasady współdziałania organów szkoły: 

1) Wszystkie organy działające w szkole muszą ze sobą współpracować i wzajemnie się 

wspomagać mając na celu dobro ucznia i szkoły. Działalność ich nie może negatywnie 

wpływać na życie szkoły; 

2) W sprawach spornych pomiędzy organami ustala się następującą drogę rozwiązywania 

konfliktów: 

2. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  

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 któregoś z organów – strony sporu; 

4) O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.  

3. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół 

Mediacyjny, w którego skład wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, w tym,  

że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.  

4. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,  

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.  

5. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne.  

6. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.  

7.    Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy członkami poszczególnych organów szkoły: 

       1) konflikt Nauczyciel/Uczeń: 

a) Indywidualna rozmowa wychowawcy z nauczycielem i rozmowa z uczniem; 

b) Wspólne spotkanie zainteresowanych stron konfliktu z wychowawcą; 

c) Rozmowa nauczyciela i ucznia z pedagogiem; 

d) Spotkanie stron konfliktu w Nauczycielskim Zespole Klasowym; 

e) Rozmowa stron konfliktu z Dyrektorem. Forma rozstrzygnięcie sporu przez Dyrektora  

jest ostatecznym sposobem rozwiązywania sporu. 

      2) konflikt Wychowawca/Uczeń: 

a) Indywidualna rozmowa pedagoga z wychowawcą i uczniem; 

b) Spotkanie stron konfliktu w Nauczycielskim Zespole Klasowym; 

c) Rozmowa z dyrektorem. Forma rozstrzygnięcie sporu przez Dyrektora jest ostatecznym 

sposobem rozwiązania sporu.   
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 3) konflikt Nauczyciel/Dyrektor: 

a) Powołuje się komisję rozjemczą w składzie: pedagog, dwóch bezstronnych 

przedstawicieli Rady Pedagogicznej, którzy w obecności stron konfliktu dochodzą  

do ostatecznych rozwiązań.   

 

      4) konflikt Nauczyciel/Rodzic: 

a) Rozmowa stron konfliktu z wychowawcą; 

b) Rozmowa stron konfliktu z wychowawcą i pedagogiem; 

c) Rozmowa stron konfliktu z Dyrektorem; 

d) Komisja rozjemcza w składzie: pedagog, przedstawiciel dyrekcji, przedstawiciel Rady 

Rodziców i strony konfliktu. Komisja rozwiązuje problem na drodze mediacji 

e) Ostateczna forma rozwiązania konfliktu należy do Dyrektora Szkoły; 

 

      5) konflikt Dyrektor/Rodzic: 

     a) Powołuje się komisję rozjemczą w składzie: pedagog, dwóch bezstronnych  

  przedstawicieli Rady Pedagogicznej, którzy w obecności stron konfliktu dochodzą  

  do ostatecznych rozwiązań. 

 

       6) konflikt Uczeń/Uczeń: 

a) Rozmowa z wychowawcą; 

b) Spotkanie z pedagogiem; 

c) Spotkanie uczniów, ich rodziców w obecności pedagoga i wychowawcy; 

d) Spotkanie uczniów, ich rodziców w obecności pedagoga i Dyrektora Szkoły; 

e) Ostateczna forma rozwiązania konfliktu należy do Dyrektora Szkoły; 

 

      7) konflikt Uczeń/Rodzic: 

a) Rozmowa z wychowawcami lub wychowawcą (w przypadku gdy uczeń i rodzic 

związani są z tą samą klasą); 

b) Spotkanie rodzica ucznia i rodzica (strony w sprawie) z pedagogiem i dyrektorem; 

c) Ostateczna forma rozwiązania konfliktu należy do Dyrektora Szkoły  

8. Przy rozwiązywaniu ww. konfliktów obowiązuje kolejność wymienionych działań. 

9.W przypadku rażącego naruszenia regulaminów szkoły podstawowej lub powstania innego sporu,   

   Dyrektor szkoły podstawowej, Samorząd Szkolny, Rada Rodziców, indywidualny nauczyciel lub 

    rodzice mogą odwołać się do władz państwowych i samorządowych.  

 

 

 

4. ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

§ 22 

 

Klasyfikowanie śródroczne odbywa się raz w roku w styczniu. Terminy rozpoczynania i kończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 23 
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1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły podstawowej, opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego 

roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego. Arkusz organizacji zatwierdza organ 

prowadzący do 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk 

kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin 

przedmiotów nadobowiązkowych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.  

 

 

§ 24 

 

1. Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony 

przez Dyrektora szkoły podstawowej we współpracy z zespołem ds. układania planu, na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. W skład zespołu ds. układania planu wchodzą nauczyciele wybierani przez Radę Pedagogiczną. 

 

§ 25 

 

 

1. Podstawową jednostką organizacji szkoły podstawowej jest oddział. 

2. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat i jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych 

planów nauczania. 

3. Szkoła podstawowa prowadzi oddział przedszkolny realizujący program wychowania 

przedszkolnego. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci 4-5 – 6 letnie objęte obowiązkiem 

przygotowania przedszkolnego. 

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  

w systemie klasowo-lekcyjnym i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dyrektor ma prawo zmienić czas trwania godziny lekcyjnej  

w szczególnych przypadkach (np. brak prądu, awaria urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, 

grzewczych itp.) 

6. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę i rozpoczynają się o godz. 8
00

. Przerwy 

międzylekcyjne trwają nie krócej niż 5 minut i nie dłużej niż 15 minut.  

7. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.  

8. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 

uczniów. 

8a. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- 

III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba 

uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 8. 

8b. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły 

może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 8a, zwiększając liczbę uczniów w oddziale 

ponad liczbę określoną w ust. 8  

8c. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

8d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 8b i 8c,  

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

 Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.” 

9. Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny być 

dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
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10. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół 

Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji 

zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego): 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu   

 współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub 

 2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub pomoc nauczyciela. 

11. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 4 

niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za 

zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń 

zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego): 

 1)nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu  

     współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, 

       niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub 

        specjalistów, lub 

 2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub pomoc nauczyciela. 

 

§ 26 

 

 

1. Lekcje prowadzone są w salach, na boisku szkolnym, bibliotece, placu zabaw lub za zgodą dyrektora 

poza obiektem szkolnym. 

2. Niektóre zajęcia dydaktyczne i nadobowiązkowe mogą być prowadzone w formie wycieczek  

i wyjazdów ( np. ,,zielone szkoły”) 

3. Zajęcia, o których mowa w ust.2, organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę podstawową 

środków lub finansowane z innych źródeł. Miejsce i termin prowadzenia tych zajęć zatwierdza 

Dyrektor. 

4. W celu rozwijania uzdolnień, zainteresowań, wyrównywania braków w szkole organizowane są 

różne formy zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości 

rozwojowych uczniów, a także odrębnymi przepisami prawa.  

1) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 

2) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

3) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

4) Zajęcia logopedyczne 

5) Zajęcia z psychologiem 

6) Zajęcia z pedagogiem 

7) Zajęcia sportowe 

8) Gimnastyka korekcyjna 

Ilość uczniów mogących uczestniczyć w w/w zajęciach określają odrębne przepisy szczegółowe.   

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny i za pisemną zgodą rodziców/ 

prawnych opiekunów. 

5. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczeniem o kształceniu specjalnym:  

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego  

2) realizację programu nauczania dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości 

psychofizycznych dziecka 

3) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb (wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym – minimum 2 godziny 

tygodniowo) 
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6. Szkoła organizuje zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” dla uczniów klas V i VI 

szkoły podstawowej. Rodzic (opiekun prawny) ucznia może pisemnie zgłosić rezygnację z udziału 

dziecka w tych zajęciach. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. Warunki i sposób realizacji tych 

zadań określają odrębne przepisy. 

7. W ramach planu zajęć szkolnych szkoła organizuje naukę religii (etyki) dla uczniów. Lekcje religii  

i etyki będące przedmiotami nieobowiązkowymi są prowadzone dla uczniów, których rodzice 

pisemnie to zadeklarują. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być 

natomiast zmieniona. Warunki i sposób realizacji tych zajęć określają odrębne przepisy.  

 

 

§ 26a 

 

DZIENNIKI ELEKTRONICZNE 

  

1. Dzienniki elektroniczne, mogą być prowadzone na dwa sposoby: 

1)  jednocześnie w formie elektronicznej i w formie papierowej, co nie wymaga zgody organu 

        prowadzącego; 

2) wyłącznie w formie elektronicznej, po zrezygnowaniu z prowadzenia ich w formie  

        papierowej, 

        co wymaga zgody organu prowadzącego;   

2. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga: 

1)   zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny; 

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób 

         nieuprawnionych; 

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem,  

         uszkodzeniem lub utratą ; 

4)   rejestrowania historii zmian i ich autorów; 

5) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie  

        dotyczącym ich dzieci. 

3.System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien 

   umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej 

   dzienników: 

   1)  w przypadku prowadzenia dzienników, wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez  

                 nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć,  jest równoznaczne z potwierdzeniem 

                  przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć; 

   2) w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego,  dane stanowiące dziennik  

         elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na  

         dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia semestru; 

   3)  za prowadzenie dziennika płaci zawsze jednostka z własnego budżetu, bowiem jest to opłata  

         za obsługę działań administracyjnych jednostki. Dotyczy to zarówno dziennika  

         elektronicznego jak też dziennika w formie papierowej. 

4.Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych  

   jednostki, a zatem nie pobierają opłat: 
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 1)   za prowadzenie dzienników; 

 2)  za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice otrzymują  

         bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką; 

 3)   przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach. 

5.Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym 

   ich dziecka. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość wglądu  

   do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego dostępnego  

   im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością.  

6.Bezpłatny wgląd oznacza brak opłat za tę usługę na rzecz kogokolwiek, a w tym także na rzecz  

  dostawcy oprogramowania, agencji ubezpieczeniowej, a także każdego innego podmiotu. 

 

 

 

§ 27 

 

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki  

i bezpieczeństwa: 

1) na lekcjach języków obcych i zajęć komputerowych, jeśli oddział liczy więcej niż 24 uczniów, 

liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej. 

2) na lekcjach wychowania fizycznego grupa może liczyć od 12 do 24 osób i dopuszczalne jest 

tworzenie grupy międzyoddziałowych począwszy od klasy IV.  

 

§ 27a 

 

Jeżeli w szkole jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, dyrektor szkoły dostosowuje 

odpowiednio ramowy plan nauczania, z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych 

programów nauczania. 

 

 

§ 28 

 

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

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą. 

2. Szkoła stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy.  

 

§ 29 

 

1. W szkole podstawowej mogą być prowadzone klasy autorskie oraz klasy uczące się programami 

autorskimi z poszczególnych przedmiotów. 

2. W szkole podstawowej mogą być tworzone oddziały integracyjne zgodnie z odrębnymi przepisami, 

uwzględniające specyficzne warunki szkoły. 

3. Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje 

się nauczaniem indywidualnym zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.  
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§ 30 

Biblioteka 

 

1. Szkoła podstawowa prowadzi bibliotekę. 

2. Biblioteka szkoły podstawowej jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb, zainteresowań 

uczniów i rozwoju czytelnictwa wśród uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela  

i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

3. Biblioteka rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia nawyk 

czytania i uczenia się. 

4. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. 

5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie, opracowywanie zbiorów, dysków CD itp. 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, 

4) gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

6. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

          1) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,  

         2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, 

         3) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, 

         4) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

         5) czasopisma dla dzieci i młodzieży, 

         6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, 

         7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, 

         8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, 

          9) zbiory multimedialne, 

         10) materiały regionalne i lokalne. 

 

7. Biblioteka pracuje w godzinach pracy szkoły z uwzględnieniem możliwości korzystania z jej zbiorów 

przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

8. Biblioteka działa w oparciu o regulamin. 

9. Pracą biblioteki kieruje nauczyciel – bibliotekarz. 

10. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami w tym z gminną biblioteką, oraz: 

1) uczniami, 

2) nauczycielami i wychowawcami, 

3) rodzicami, 

4) innymi bibliotekami. 

11. Biblioteka szkolna realizuje  następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów, 

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji m. in. poprzez wzbogacenie 

zasobów biblioteki, zorganizowanie kącików czytelniczych i stworzenie warunków do 

posługiwania się technologią informacyjną poprzez udostępnienie stanowisk komputerowych z 

dostępem do Internetu, wdrażanie do poszanowania książki, 

3) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym, 

4) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych m. in. poprzez naukę poszukiwania źródeł 

informacji wykraczających poza program nauczania, 

5) współdziałanie z nauczycielami, 

6) rozwijanie życia kulturalnego szkoły, 
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7) wpieranie doskonalenia nauczycieli, 

8) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez 

systematyczne prowadzenie lekcji bibliotecznych wg przyjętego planu, konkursy, a także 

promocję filmów, przedstawień teatralnych i wydarzeń kulturalnych w regionie. 

11. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 

1) właściwą obsadę personalną, 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę, 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej, 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki, 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów   

bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej, 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki oraz regulaminu biblioteki, 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza, 

8) zarządzanie skontrum zbiorów biblioteki, które przeprowadza się zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

12. Zadania biblioteki szkolnej: 

1) popularyzacja nowości bibliotecznych, 

2) statystyka czytelnictwa, 

3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu 

informacyjnego, 

4) stworzenie warunków do posługiwania się technologią informacyjną, 

5) renowacja i konserwacja księgozbioru, 

6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym, 

7) współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami, 

8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy. 

12. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami) 

i innymi bibliotekami obejmują: 

1) współpracę z uczniami poprzez: 

a) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, 

c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów,  olimpiad przedmiotowych, 

egzaminów, informacja o aktywności czytelniczej. 

2) współpracę z nauczycielami poprzez: 

a) udostępnianie  programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych, 

b) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych 

uczniów, 

c) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego, 

d) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów, 

e) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki, 

f) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów. 

3) Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się 

poprzez: 

a) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe, 



 29 

b) organizowanie imprez w środowisku lokalnym, 

c) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom, 

d) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci, 

e) indywidualne rozmowy z rodzicami dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci,  

f) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa, 

g) organizowanie wspólnych spotkań z innymi bibliotekami w celu wymiany doświadczeń,  

h) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych 

bibliotek, 

i) udział w spotkaniach z pisarzami, 

j) udział w konkursach poetyckich i plastycznych. 

 

 

 

§ 31 

Świetlica 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole szkoła prowadzi świetlicę.  

2. Świetlica realizuje pozalekcyjne formy wychowawczo-opiekuńcze szkoły i działa według  

odrębnego planu i regulaminu.  

3.   Zadania świetlicy to:  

1) zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie opieki i wychowania;  

2) zapewnienie dzieciom właściwych warunków nauki i wypoczynku;  

3) stworzenie możliwości kształtowania zainteresowań oraz właściwego wykorzystania czasu   

wolnego;  

4)   koordynacja zajęć lekcyjnych z zajęciami pozalekcyjnymi.  

5) kształtowanie nawyków higieny osobistej, troska o zachowanie zdrowia, 

6) tworzenie warunków do świadomego uczestnictwa w kulturze, 

7) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

8) rozwijanie samodzielności, aktywności społecznej i osobowości dziecka.  

9)   tworzenie warunków do nauki i wypoczynku. 

4. Działalność świetlicy koordynuje nauczyciel świetlicy wskazany przez dyrektora szkoły.  

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

nie powinna  przekraczać 25.  

6. Świetlica działa w oparciu o regulamin pracy świetlicy i planu pracy na dany rok szkolny. 

7. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzi nauczyciel świetlicy wskazany przez dyrektora szkoły,  

na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, którą wypełniają rodzice lub opiekunowie  

prawni. 

8. Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej prowadzone są w pierwszym tygodniu września każdego 

roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach zapisy mogą być dokonywane w innym terminie.  

9. Kwalifikację dzieci do świetlicy szkolnej prowadzi komisja, w skład, której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły,  

2) nauczyciel świetlicy szkolnej, 

3) pedagog szkolny. 

10. W miarę możliwości do świetlicy szkolnej kwalifikowani są wszyscy chętni uczniowie.   

W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci: 

1) z rodzin niepełnych, 

2) z rodzin zastępczych, 

3) rodziców pracujących, 
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4) z klas I – III. 

5) dzieci czekające na zajęcia dodatkowe. 

11. Zgłoszenie wypełniane przez rodziców powinno zawierać oświadczenie rodziców  

12. zawierające czas przebywania dzieci w świetlicy szkolnej. 

13. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej są doprowadzane i odbierane przez ich rodziców,  

bądź osoby upoważnione pisemnie przez rodziców. 

14. W pierwszym okresie każdego roku szkolnego, po zakończeniu zajęć lekcyjnych,  wychowawcy 

klas pierwszych mają obowiązek doprowadzania dzieci korzystających  ze  świet licy szkolnej  

do miejsca, w którym mieści się świetlica szkolna. Dzieci mogą samodzielnie udawać się  

na zajęcia świetlicowe tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców w tej sprawie, którą składają 

do wychowawcy klasy. 

15. Świetlica szkolna może prowadzić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla oddziałów klasowych 

w sytuacjach nagłej nieobecności nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

16. Nauczyciel świetlicy szkolnej składa sprawozdanie z działalności świetlicy  na zebraniach rady 

pedagogicznej szkoły, podsumowujących poszczególne okres  każdego roku szkolnego. 

17. Tygodniowy rozkład zajęć świetlicy szkolnej sporządza nauczyciel świetlicy, a zatwierdza  

dyrektor szkoły. 

 

 

§ 32 

Stołówka 

 

1. Szkoła podstawowa umożliwia uczniom korzystanie ze stołówki.  

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustala Dyrektor w porozumieniu z GOPS-em  

z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy 

wymagają szczególnej opieki w zakresie żywienia, po uzyskaniu środków na pokrycie kosztów 

żywienia. 

3. Uczniowie w każdym roku szkolnym, a także uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej  

oraz zmieniający szkołę, obowiązani są rozliczyć się ze zobowiązań wobec szkoły podstawowej 

najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.   

4. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni 

dla uczniów i pracowników szkoły. 

5. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

  1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, 

  2) uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS, 

6. Posiłki wydawane są w godzinach: od 11
00

 do 12
00 

7. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów,  

    pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności na dzień przed datą obiadu do kierownika  

    świetlicy. Zgłoszenie może być dokonywane telefonicznie. 

8. Rodzice lub inne osoby uprawnione mogą pobrać ze stołówki choremu uczniowi obiad na wynos.  

9. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny.  

    Regulamin Stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu świetlicy szkolnej.  
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§ 33 

 

1. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem, dla których poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzone jest: 

  1) w oddziale ogólnodostępnym. 

2. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości 

psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.  

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

specjalnego. 

4. Obowiązek szkolny dzieci posiadających orzeczenie może być odroczony do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.” 

5. O odroczeniu decyduje orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  

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

pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją 

rozwojową, a afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego 

języka obcego do końca danego etapu  edukacyjnego. 

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z nauki 

drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego. 

8. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym 

uczeń kończy (18 rok życia – SP, 21 rok życia – gimnazjum, 23 rok życia – szkoła 

ponadgimnazjalna). 

9. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

10. Ilość godzin zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym 

planie nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

11. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny 

tygodniowy czas tych zajęć. 

12. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się 

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej 

„programem”. 

13. Program określa:   

  1)  zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu   

           nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  

   psychofizycznych ucznia, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu 

   oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

   sprawdzianów i  egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie 

   odpowiednich metod i form pracy z uczniem;   

       2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,  

       w tym w przypadku:   

       a)  ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, 

       b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze 

   resocjalizacyjnym, 
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       c)  ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze 

               socjoterapeutycznym  

3)  formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz 

  wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane 

4)  działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres 

  współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 

  specjalistycznymi,  

 specjalnymi ośrodkami szkolno – wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami  

       wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia   

       nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz  

       rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

6)   zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.  

14. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem.  

15. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

16. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy. 

17. Zespoły, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, dokonują 

okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb 

dokonuje modyfikacji programu.  

18. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu prowadzenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.   

19. Nauczyciele: 

1)  prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z 

innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, 

określone  

w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą  

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom  

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie  

w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi 

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

20. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania  

i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami.  

21. Uchylony 

22. Uchylony  

23. Uchylony  
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24. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w § 13.  

 

§ 34 

 

1. Uczniom/dzieciom przyjętym do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, 

podlegającym obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, którym stan zdrowia 

uniemożliwia lub znaczenie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym 

nauczaniem / indywidualnym obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. 

2. Indywidualne nauczanie / obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 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 

oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów / 

przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu 

dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. 

5. Zajęcia indywidualnego nauczania / przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu 

pobytu dziecka, w domu rodzinnym. 

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio: 

1) z oddziałem szkolnym, 

2) indywidualnie, w odrębnym pomieszczeniu szkoły w zakresie określonym w 

orzeczeniu  

w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenie ogólnego oraz 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, 

dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. 

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania/ przygotowania 

przedszkolnego dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego / wychowania przedszkolnego, 

stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia  

są realizowane. 

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

indywidualnego nauczania / przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§ 35 

 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się i ITN powinien wykazać się: 

1) Wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów; 
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2) Oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu / przedmiotów na koniec roku / 

semestru. 

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym 

zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie  

co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu 

dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia ITN mogą wystąpić: 

1) Uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) 

2) Rodzice – (prawni opiekunowie) ucznia 

3) Wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których 

dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza  

do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki 

lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog 

zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7, dyrektor szkoły zasięga opinii Rady 

Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

11. Dyrektor szkoły zezwala na ITN w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej 

opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. 

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizacje w ciągu jednego roku szkolnego 

programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymagana jest pozytywna opinia nadzoru 

pedagogicznego. 

13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny. 

14. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala 

zakres jego obowiązków. 

15. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 

16. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z rodzicami / prawnymi opiekunami. 

17. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą z każdego przedmiotu. 

18. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia. 

19. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 

20. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce „Indywidualny program lub tok nauki” należy 

odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły 

lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne 

osiągnięcia ucznia”. 
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5. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

§ 36 

 

1. W szkole podstawowej zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników, administracyjnych  

i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy, zakres ich 

obowiązków ustala dyrektor szkoły. 

3. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania zgodnie z zakresami czynności,  

a ponadto współdziałają z nauczycielami w realizacji statutowych celów szkoły. 

4. W szkole podstawowej może być zatrudniony; pedagog, psycholog, logopeda i inni specjaliści   

w zależności od potrzeb i możliwości finansowych szkoły. 

 

§ 37 

 

1. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece  

w czasie wszelkich form działalności dydaktyczno-wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, zajęć 

bibliotecznych w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu, w czasie 

różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę; 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia BHP i ppoż, 

a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą należy: 

1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, 

2) obowiązek zapoznania się z różnymi programami nauczania danego przedmiotu, wybór 

jednego z nich do realizacji i przedstawienie dyrektorowi szkoły, 

3) wybór podręcznika do nauczania danego przedmiotu z listy podręczników 

zatwierdzonych  

do użytku szkolnego, 

4) obowiązek nieustannego samokształcenia się i aktualizacji wiedzy metodycznej  

i merytorycznej, 

5) obowiązek przygotowania się do każdej lekcji, przemyślenia jej pod kątem doboru metod, 

zasad i pomocy naukowych w celu podniesienia wyników nauczania  

i uatrakcyjniania zajęć lekcyjnych, 

6) udział w konferencjach, warsztatach, kursach i naradach organizowanych przez szkołę 

oraz inne jednostki, 

7) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

8) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce, 

9) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, 

10) wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli, samooceny i pracy 

zespołowej, 

11) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia, 

12) uświadamianie uczniom stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych 

programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie, 

13) bezstronna, obiektywna i sprawiedliwa ocena ucznia, 

14) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
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edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu oraz sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

15) dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w punkcie 14, na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

umożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

16) prawidłowe prowadzenia dokumentacji szkolnej, w tym: 

a) systematyczne wpisywanie tematów lekcji, 

b) kontrolowanie obecności uczniów na lekcji, 

c) rytmiczne wpisywanie ocen cząstkowych, 

d) wpisywanie ocen śródrocznych i rocznych w ustalonych terminach, 

e) sporządzanie informacji dotyczących działań w zakresie powierzonych przez 

Dyrektora dodatkowych obowiązków, 

17) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez: 

a) zabezpieczenie pomocy naukowych będących zagrożeniem dla życia i zdrowia 

ucznia,  

b) systematyczne kontrolowanie sprzętu, urządzeń sportowych, 

c) egzekwowanie, przestrzeganie regulaminów pracowni przez uczniów, 

d) używanie tylko sprawnego sprzętu, 

18) współpraca z rodzicami poprzez udział w zebraniach, konsultacjach oraz udzielanie im rad  

i wskazówek pedagogicznych, 

4. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z bezpieczeństwem powierzonych jego opiece 

uczniów należy: 

1) zapoznanie uczniów ze statutem szkoły i odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym, 

2) wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły i poza nią,  

3) sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami w czasie prowadzonych zajęć, 

4) przestrzeganie zasad organizacji wyjść i wycieczek obowiązujących w szkole, 

5) organizowanie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to warunki 

atmosferyczne,  

6) systematyczne kontrolowanie miejsca, gdzie nauczyciel prowadzi zajęcia, 

7) usuwanie dostrzeżonych zagrożeń samodzielnie lub zgłaszanie ich kierownictwu szkoły,  

8) zapoznanie uczniów z opracowanymi regulaminami pracowni,  

9) na początku roku szkolnego przypominanie uczniom o zasadach ewakuacji, bhp i ppoż.  

w budynku szkolnym, 

10) przed feriami i świętami przypominanie uczniom o zasadach bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, 

11) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

12) zwracanie uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby 

zwrócenie się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomienie pracownika obsługi 

szkoły o fakcie przebywania osób postronnych. 

13) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów. 

14) poznanie osobowości ucznia, warunków życia i stanu zdrowia oraz współpraca  

w tym zakresie z rodzicami, pielęgniarką, psychologiem i nauczycielem wychowania 

fizycznego, 

15) uchylony 

16) angażowanie się w różne formy zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych 



 37 

17) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, 

18) aktywne pełnienie dyżurów przed lekcjami i podczas przerw śródlekcyjnych, 

przestrzegając regulaminu dyżurów określającego obowiązki nauczyciela dyżurującego, 

19) reagowanie na naruszenie porządku prawnego, ustalenie przyczyn takiego zachowania 

oraz stosowanie środków zaradczych w stosunku do uczniów na terenie szkoły jak i poza 

nią, 

20) nie dopuszczanie do samowolnego opuszczania terenu szkoły przez uczniów. Uczeń 

przebywający w szkole zgodnie z planem zajęć może być zwolniony z lekcji tylko na 

pisemną prośbę rodziców. Jeśli szkoła nie ma możliwości zorganizowania zastępstwa za 

nieobecnego nauczyciela, dopuszcza się możliwość zwolnienia uczniów z jednodniowym 

uprzedzeniem poprzez informację na tablicy ogłoszeń; 

21) respektować prawa ucznia; 

5. Inne obowiązki nauczyciela: 

1) uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał, 

2) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za zniszczenie powierzonego jego opiece 

sprzętu wynikające z niedbalstwa, braku zabezpieczenia lub nadzoru, 

3) realizuje inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, które 

przeznaczone są na zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i 

zainteresowania uczniów. Przydział godzin (maksymalnie dwie) następuje w terminie do 

15 września każdego roku szkolnego po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i z uwzględnieniem 

deklaracji nauczycielskich. 

6. Nauczyciel ma obowiązek wykonywać inne prace zlecone przez Dyrektora, dotyczące bezpośrednio 

działalności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej szkoły podstawowej. 

7. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w sprawie doboru programów nauczania, podręczników, doboru metod, 

form organizacyjnych i środków dydaktycznych, 

2) decydowania o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia, 

3) zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów, 

4) poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej, etnicznej  

i światopoglądowej. 

 

§ 38 

 

1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo - 

zadaniowe. 

2. Nauczyciele danego zespołu określają jego cele, zadania i plan rozwoju. 

3. Cele zespołu przedmiotowego lub zadaniowego obejmują: 

1) Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji postawionego 

zadania; 

2) Przygotowanie, organizowanie i realizowanie zadań wynikających z postanowień Rady 

Pedagogicznej; 

3) Aktywne uczestniczenie w działaniach szkoły wszystkich nauczycieli zgodnie z ich 

predyspozycjami i zainteresowaniami; 

4) Podnoszenie jakości pracy szkoły w oparciu o pracę zespołową. 

4. Cele, zadania oraz przebieg pracy zespołu jest opisany każdorazowo w następujących dokumentach 

zgodnie z harmonogramem: 

1) Plan pracy zespołu przygotowany wspólnie przez cały zespół, 

2) Sprawozdanie z realizacji planu pracy, 

3) Protokół z zebrania zespołu, 

4) Inne, w tym analiza danego zagadnienia, na wniosek dyrektora szkoły. 
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5. Do szczególnych zadań zespołu należy: 

1) uzgadnianie spraw dotyczących programów nauczania, 

2) korelacja pomiędzy przedmiotami pokrewnymi, 

3) opiniowanie innowacji, eksperymentów pedagogicznych, autorskich programów nauczania, 

bieżących działań wychowawczych i programu wychowawczego 

4) organizowanie i inspirowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

5) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, 

6) organizowanie koleżeńskiej pomocy i doradztwa metodycznego młodym nauczycielom, 

7) organizowanie imprez, konkursów przedmiotowych, wystaw osiągnięć uczniowskich, 

8) ustalanie harmonogramu oraz tematyki tzw. lekcji koleżeńskich, 

9) gromadzenie materiałów dydaktycznych i wzajemna ich wymiana, 

10) opracowanie, rozprowadzanie i analizowanie wyników ankiet do uczniów i rodziców. 

6. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora. 

 

§ 39 

 

1. Dla każdego oddziału Dyrektor wyznacza wychowawcę. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej pożądane jest by wychowawca prowadził swój 

oddział przez cały cykl nauczania. W uzasadnionych przypadkach rodzice i uczniowie mogą 

wnioskować do Dyrektora w sprawie zmiany wychowawcy poprzez Radę Rodziców, Samorząd 

Uczniowski. Dyrektor rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego złożenia. 

3. Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami sprowadza się do następujących zadań 

wychowawcy: 

1)  tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, inspiruje i wspomaga działania zespołowe 

    uczniów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole   

  uczniów, 

2)  współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, 

3)  utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, 

4) współpracuje z pedagogiem, psychologiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno- 

   Pedagogiczną w Żyrardowie, 

5) powiadamia o przewidywanym dla ucznia śródrocznym/rocznym stopniu niedostatecznym  

  na miesiąc przed zakończeniem nauki, 

6) prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej, 

4. Zadania wychowawcy klasy: 

1) Wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem  zespołowym  

  klasy. 

2) Głównym zadaniem wychowawcy klasy jest: 

  a)  prowadzenie, w powierzonej mu klasie, planowej pracy, zmierzającej do pełnej 

      realizacji tego zadania , 

   b)  bliższe poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymanie z nimi stałego kontaktu.  

   c)  dobra znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie warunków ich życia 

    potrzeb i właściwości co pozwoli wychowawcy na wytyczenie słusznego kierunku i 

     stosowanie właściwych metod pracy.  

   d) w celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na uczniów  

              wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami 

              pedagogicznymi szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniami danej klasy, współpracuje  

              z rodzicami. 

3) Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

      a w szczególności: 
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   a) stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz   

         przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

   b)   inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

        c)   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów  

             w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

4)   Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań: 

   a)  otacza indywidualną opieką każdego ucznia, 

   b)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

             - różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów, 

             - ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,  

        c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując  

             ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest 

             indywidualna opieka (dotyczy to również uczniów uzdolnionych jak i z różnymi 

    trudnościami i niepowodzeniami). 

       d)   utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

             - poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci, 

             - współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach  

    wychowawczych  wobec dzieci, otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

             - włączania ich w sprawy klasy i szkoły. 

       e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

   kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych  

   oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia. 

       f)  organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy  

   w sprawie  udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

       g) Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  

   i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych. 

5. Ponadto  do obowiązków wychowawcy należą:  

1)  troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, w 

szczególności: 

a) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem  

       i rozkładem pracy zadawanej do domu, utrzymywanie systematycznego kontaktu  

       z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów  

       i sposobów udzielania im pomocy w nauce szkolnej (zainteresowanie się postępami   

  uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce),  

b) analizowanie wspólnie z zespołem uczniowskim i nauczycielami przyczyn niepowodzeń 

           uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych, 

c)   pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników 

nauczania, 

d)  dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania 

przez nich zajęć, udzielenie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie 

organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w 

uzupełnianiu materiału,  

e) współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym w organizowaniu czytelnictwa, pobudzanie   

  uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

f) systematyczne współdziałanie z pedagogiem szkoły w celu wyeliminowania trudności 

           wychowawczych, 

    g)   troska o wychowanie moralno-społeczne uczniów, w szczególności:  

-  kształtowanie wzajemnych stosunków miedzy uczniami na zasadach życzliwości,  

          wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni, 
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-  egzekwowanie noszenia przez uczniów schludnego lub galowego stroju w zależności  

           od sytuacji, 

-     rozwiązywanie społecznej aktywności uczniów na terenie szkoły  

                i szerszego środowiska m.in.: przyzwyczajenie uczniów do wspólnego gospodarowania na  

                terenie szkoły i szerszego środowiska, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności 

                za ład, czystość i estetykę szkoły, organizowanie w tym celu różnych form samoobsługi,  

-    rozwiązywanie samorządnych form społecznego życia klasy, 

-  interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, utrzymywanie 

          kontaktu z opiekunami tych organizacji, 

-  budzenie zainteresowania uczniów potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału na 

 rzecz tego środowiska, 

- wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia w szkole, poza szkołą tak, aby 

          sprzyjały ich rozwojowi i zaspokojeniu potrzeb zabawy, rozrywki oraz rozwijaniu   

          inicjatywy i samodzielności, 

- współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyku rzetelnej pracy, 

            - badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków  

                zaradczych, udzielenie wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach,  

               wychowawczych. 

h) opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności: 

- wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz  

     do przestrzegania zasad BHP w życiu szkolnym i pozaszkolnym, 

- interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się z pielęgniarką szkolną  

          oraz z rodzicami w sprawach ich zdrowia. 

i) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy:  

-  prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen, 

- wypisywanie świadectw szkolnych, 

- wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie  

         z zarządzeniami władzy szkolnej i rady pedagogicznej, 

j) dla zachowania ciągłości i planowości pracy wychowawczej, wychowawca powinien 

  ustalić na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły treść  

   i formy swojej działalności wychowawczej, zgodnym ze Szkolnym Programem 

    Wychowawczym. 

k) wychowawca klasy składa na posiedzeniach rady sprawozdanie z przebiegu i wyników 

   swojej pracy, 

l) Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący  

         poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują o przewidywanych  

         rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie  

         klasyfikacyjnej zachowania: 

a) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem 

tematu lekcji do dziennika lekcyjnego; 

b) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów 

poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z 

potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru 

informacji pisemnej przez tych rodziców, jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu. 

m) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed 

       zakończeniem semestru poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych 

       i rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować 

       rodziców o ocenach niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego,  

       kilku lub wszystkich przedmiotów w formie pisemnej . 
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2) Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole na podstawie usprawiedliwienia  

      napisanego własnoręcznie przez rodzica (prawnego opiekuna) lub na podstawie zaświadczenia  

      wystawionego przez lekarza. 

a)   usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia, 

       b)   czytelny podpis rodzica (opiekuna),  

       c)  usprawiedliwienie nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia 

          nieobecności ucznia w szkole ( po tym terminie nieobecność pozostaje 

          nieusprawiedliwiona), 

 3) Wychowawca  może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica   

    (prawnego  opiekuna).  

       a) W razie wątpliwości, co do wiarygodności napisanego zwolnienia,  wychowawca  

         winien potwierdzić ją w rozmowie telefonicznej. Rodzic może osobiście zwolnić z  

         zajęć szkolnych potwierdzając swoją tożsamość.    

        b) W razie nieobecności wychowawcy w szkole ucznia może zwolnić tylko dyrektor  

          szkoły.  

        c) Wychowawca lub dyrektor szkoły ma obowiązek  powiadomić o zwolnieniu ucznia  

                    nauczycieli, z którymi dany uczeń powinien mieć lekcje. 

  4) Teczka wychowawcy klasy powinna zawierać: 

        a)  listy obecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą,  

       b)  listę dzieci ubezpieczonych, 

  c)  notatki odnośnie klasy z działalności wychowawcy  

       d)  korespondencje z rodzicami, 

       e)  zeszyty spraw finansowych, 

       f)  usprawiedliwienia nieobecności w szkole, 

       g)  plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny, 

       h)  plan godzin i dyspozycji wychowawcy klasy, 

       i)  zeszyt uwag i pochwał. 

  5) Sposób postępowania z dokumentacją stanowiącą wartość archiwalną. Wychowawca klasy 

   zdaje dyrektorowi szkoły dokumenty stanowiące wartość archiwalną do końca roku szkolnego, 

     najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych każdego roku szkolnego.  

6. Nauczyciel ma prawo wnieść prośbę do dyrektora o rezygnację z wychowawstwa. Pisemna prośba  

     musi zawierać uzasadnienie.  

 

§ 40 

 

1. W szkole za zgodą organu prowadzącego zatrudnia się psychologa szkolnego. 

2. Do zadań psychologa należy: 

1) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,  

2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego, 

3) organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego, 

4) udzielanie porad rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, 

5) współpraca z nauczycielami, w realizacji zadań profilaktycznych, wychowawczych  

oraz zdrowotnych, 

6) dokonywanie okresowych analiz sytuacji psychologicznej uczniów,  

7) udzielanie pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, 

8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,  

9) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych.  

 

§ 41 
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1. W szkole podstawowej zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje  

i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania 

czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole. 

2 . Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole, 

b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem 

różnorodnych źródeł informacji, 

c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji 

wykraczających poza program nauczania, 

d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji 

potrzebnych do odrobienia zadań domowych, 

e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 

f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

2) w zakresie prac organizacyjno–technicznych: 

a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą 

obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych, 

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych, 

e) selekcjonowanie zbiorów, 

f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki, 

g) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego; 

 

4) udostępnianie książek i innych źródeł informacji: 

a) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji, 

b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

c) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury, 

d)  udzielanie porad bibliograficznych, 

e) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji; 

5) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną: 

a) stworzenie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, 

b) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne, 

c) tworzenie kącików czytelniczych,  

d) przeprowadzenie zajęć na temat korzystania z różnych źródeł informacji. 
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6)   rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku 

czytania i uczenia się poprzez: 

a) imprezy, 

b) konkursy, 

c) wystawki, 

d) kiermasze,  

e) indywidualne konsultacje; 

7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną poprzez: 

a) wycieczki edukacyjne,  

b) wydarzenia kulturalne,  

c) konkursy biblioteczne, czytelnicze, plastyczne, recytatorskie,   

d) spotkania i imprezy edukacyjne; 

e) lekcje biblioteczne wg przyjętego planu. 

 

§ 42 

 

1. W szkole podstawowej może być zatrudniony za zgodą organu prowadzącego pedagog.  

2. Pedagog organizuje pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów. Celem tej pomocy  

jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom 

klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami 

szkoły podstawowej oraz instytucjami pozaszkolnymi. 

3. Do szczególnych zadań pedagoga należy: 

1) pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów  

oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych, 

2) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, 

3) dbanie o realizację obowiązku szkolnego, 

4) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

5) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem, organami szkoły 

podstawowej i innymi instytucjami, 

6) organizowanie różnych form terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej,  

7) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki,  

8) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie 

wychowania, 

9) koordynuje prace z zakresu profilaktyki i niedostosowania społecznego oraz przeciwdziałania 

niedostosowaniu społecznemu dzieci między innymi narkomanii i alkoholizmowi, 

współpracuje w tym zakresie z policją, poradniami i w razie potrzeby sądami (kuratorami).  

10) prowadzenie dokumentacji tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych uczniów 

zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających. 

 

 

§ 43 

 

 

1. W szkole może być zatrudniony za zgodą organu prowadzącego logopeda.  

2. Do zadań logopedy należy: 
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1) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z oddziału przedszkolnego, rozpoznawanie wad 

wymowy, wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy 

logopedycznej, 

3) prowadzenie zajęć logopedycznych z zakresu terapii logopedycznej u uczniów z opiniami 

poradni oraz po przeprowadzonej diagnozie w kl. I – III, kl. IV – VI oraz oddziałach 

przedszkolnych,  

4) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych, indywidualnych lub w grupach,  

5) utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – 

udzielanie instruktażu dla rodziców, 

6) udzielanie instruktażu nauczycielom dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń 

logopedycznych usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny  

u dzieci wymagających pomocy logopedycznej, 

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki logopedycznej na terenie placówki – 

podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,  

8) stała współpraca z psychologiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne,  

9) organizowanie oraz prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju 

mowy, 

10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

 

§ 44 

 

1. W szkole może być zatrudniony za zgodą organu prowadzącego terapeuta pedagogiczny.  

2. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów, 

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

psychologiczno – pedagogicznej,  

 

§ 45 

 

1. W szkole można zatrudnić asystenta nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I – III  

      lub asystenta wychowawcy świetlicy.  

       1) Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne,  

              wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania 

              wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.  

       2) Asystent musi posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym  

               do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie 

               pedagogiczne. 

       3)      Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w kodeksie pracy.  

       4)   Asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje  

               z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania  
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               kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych,  

               niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.  

 

 

 

§ 46 

 

W szkole zatrudniony jest pracownik służby zdrowia ( raz w tygodniu) - pielęgniarka odpowiedzialna 

za zdrowie i rozwój fizyczny dzieci, która współpracuje z dyrekcją oraz koordynatorami promocji 

zdrowia. Pracuje zgodnie z planem pracy NZOZ i planem promocji zdrowia. Pielęgniarka szkolna 

wykonuje zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy, w urazach i nagłych zachorowaniach, 

przeprowadzaniem badań przesiewowych, profilaktyką i promocją zdrowia.  

 

 

 

§ 47 

 

1. W szkole podstawowej zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, którzy podlegają przepisom 

kodeksu pracy i innym zarządzeniom dotyczącym tej grupy. Szczegółowy zakres czynności 

zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor szkoły.  

2. Warunkiem zatrudnienia ww. pracowników jest zgoda organu prowadzącego. 

3. Pracownik nie będący nauczycielem ma prawo: 

1) Znać swój przydział czynności przedstawiony mu przez dyrektora szkoły,  

2) Zgłaszać do dyrektora szkoły wnioski dotyczące polepszenia warunków pracy,  

3) Za bardzo dobra pracę otrzymać nagrodę dyrektora szkoły. 

4. Obowiązkiem pracownika jest:  

1) Zapewnienie uczniom warunków bezpieczeństwa poprzez: 

a) Sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających 

na stan bezpieczeństwa uczniów; 

b) Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

c) Reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez 

zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom; 

d) Zwrócenie się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu 

pobytu, w razie potrzeby zawiadomienie o tym fakcie dyrektora szkoły lub 

skierowanie tej osoby do dyrektora; 

e) Dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów  

ze szkoły; 

f) Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych  

z bezpieczeństwem uczniów m. in. pełnienie dyżurów na korytarzu na parterze, 

zamykanie drzwi wejściowych do szkoły. 

2) Rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków, przestrzeganie regulaminu pracy  

i ustalonego w szkole porządku,  

3) Natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości, 

4) Poszanowanie mienia szkolnego, 

5) Za szkody wynikłe z niewłaściwego i niestarannego wykonywania obowiązków pracownik 

ponosi odpowiedzialność materialną, 

6) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

7) Przestrzeganie tajemnicy służbowej,  

5. W szkole podstawowej zatrudniony jest Sekretarz szkoły. 
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6. Do zadań Sekretarza szkoły podstawowej należy prowadzenie sekretariatu oraz innych spraw szkoły 

podstawowej wg obowiązujących przepisów oraz zgodnie z zakresem obowiązków w tym: 

1) przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej  

i opiekuńczej, 

2) wydawanie uczniom i pracownikom dokumentów zgodnych z posiadaną przez szkołę 

podstawową dokumentacją, 

3) obsługa spraw uczniowskich i pracowniczych, 

4) prowadzenie spraw kadrowych. 

7. Oprócz sekretarza szkoły za zgodą organu prowadzącego zatrudnieni są: woźna, sprzątaczka, 

pracownik gospodarczy, do obsługi kuchni kucharka i intendentka oraz w okresie grzewczym palacze 

CO. 

8. Do zadań pracowników należą sprawy szkoły według obowiązujących przepisów oraz zgodnie  

z indywidualnymi zakresami obowiązków. 

 

 

 

 

6. UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

§ 48 

 

1.Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, 

   w którym dziecko kończy siedem lat i trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do końca roku  

   szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat. 

2.(uchylony). 

   2a. Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku  

         kalendarzowym kończą 6 lat na wniosek rodziców. 

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po  

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

4. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia 

rocznego przygotowania przedszkolnego.  

5. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego  

     poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może 

     otrzymać świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego  

     przeprowadzonego przez szkołę, której dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełnienia  

     obowiązku szkolnego.  

     5a. Do oddziału klasy pierwszej przyjmuje się : 

1)  z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia; 

2)  na wniosek rodziców  dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły. 

                  O fakcie spełniania obowiązku szkolnego informuje się dyrektorów szkół tych  

                  obwodów.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5a.  pkt 1 powinien zawierać dane zgodne  

                  z art. 20 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

     5b. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału klasy 

            pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje  

            wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone  

            przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji 
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            potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane  

            pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. 

     5c. Kryteriom, o których mowa w ust. 5b organ  prowadzący przyznaje określoną liczbę  

            punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie  

            kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem. 

     5d. Skład i zadani komisji rekrutacyjnej określa  art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Ministerstwa 

            Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów  

            uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 

            rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania  

            rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz art. 20 zb ust. 2 ustawy o systemie  

            oświaty. 

     5e. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów  określa 

            załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu  

            przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

            rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu  

            i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

            uzupełniającego. 

     5f.   Wymaganymi dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym są: 

            wniosek zawierający dane zgodne z art. 20 t ust. 1 Ustawy o systemie oświaty; 

            dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których  

            mowa w art. 20 t ust. 2 Ustawy o systemie oświaty. 

     5g.  Wniosek, o którym mowa w ust. 5f może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych szkół 

            chyba, że organ prowadzący dopuści inną możliwość. 

              5h. Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

                    kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły poprzez jej wywieszenie  

                    w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska, najniższą liczbę  

                    punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz informację o zakwalifikowaniu bądź  

                    niezakwalifikowaniu kandydata. 

     5i. W terminie 7 dni od wywieszenia listy kandydatów rodzic  może wystąpić do komisji  

           rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.  

           Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od wpływu wniosku. 

     5j. Rodzic  kandydata może wnieść odwołanie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie  

           7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia  

           komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. 

     5k. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi  

           miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

    5l. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego  

          poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.” 

6.   Uczniom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle  

      chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki w warunkach szkolnych szkoła organizuje   

      indywidualne nauczanie i wychowanie na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- 

      pedagogicznej; nauczanie indywidualne organizuje się w domu rodzinnym dziecka, w szczególnie  

      uzasadnionych przypadkach może być organizowane na terenie szkoły; zasady przydziału godzin 

      nauczania indywidualnego regulują odrębne przepisy.  

7.   Na wniosek lub za zgodą rodziców lub pełnoprawnych opiekunów ucznia dyrektor szkoły po  

      zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno - pedagogicznej może zezwolić   

      uczniowi na indywidualny program lub tok nauczania, wyznaczając nauczyciela opiekuna. Odmowa 

      następuje w drodze decyzji.  

8. Odroczenie od obowiązku szkolnego:  
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     1) Odroczenie od obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej do której zostało  

          przyjęte dziecko.;  

2) Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.;  

3) Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Odroczenie 

dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełniania 

obowiązku szkolnego.; 

4) Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza obwodu 

szkoły, zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez niego 

spełniania obowiązku szkolnego. 

9. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

      egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego rozumie się  

      nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych 

      zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej.   

10.   Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre lub osiągnięcia w jakiejś dziedzinie i oceny  

co najmniej dostateczne z innych przedmiotów, może być promowany do klasy programowo wyższej  

poza normalnym trybem również w ciągu roku szkolnego, jeżeli jego rozwój psychiczny i fizyczny  

oraz zasób wiedzy odpowiada wymaganiom klasy, do której ma być promowany.  

11. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:  

1) świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen;  

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku ucznia, który  

3) wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą;  

4) świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego  

5) wydanego w Polsce po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej 

ucznia.  

12. Uczniowie, którzy ukończyli klasę szóstą otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

uprawniające do dalszego kształcenia w gimnazjum. 

13. Dane kandydatów zgromadzone w celach postępowanie rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń 

korzystał z nauki. 

14. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego  

są przechowywane przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora gimnazjum została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem. 

 

 

§ 48a 

 

REKRUTACJA UCZNIA PRZYBYWAJĄCEGO Z ZAGRANICY. 

 

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia- 

zgodnie z art. 20 a ust. 2, art. 20 e ust. 1  i art. 20 u ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia- jeżeli dana szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. 



 49 

3. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz 

przyjmowany do: 

1) oddziału klas II- IV szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia- z urzędu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu oraz na 

podstawie dokumentów; 

2) oddziału klas II- IV publicznej szkoły podstawowej, innej niż właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia- na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami. 

4. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje 

zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

5. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę, w razie 

potrzeby, w obecności nauczyciela. 

6. Szkoła dostosowuje formy i metody kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne 

związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

§ 49 

 

Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

2) zapoznania z treścią statutu szkoły, programu wychowawczego i wewnątrzszkolnych zasad 

oceniania, 

3) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

6) opieki wychowawczej zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, chroniącej przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej i psychicznej, 

7) ochrony, poszanowania godności i nietykalności osobistej, 

8) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

10) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

11) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce,  

12) uczestnictwa w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp., 

13) wpływania na życie szkoły, poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego, 

14) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

bibliotecznego – zgodnie z odrębnymi regulaminami,  

15) uczeń który uzna, iż jego prawa zostały naruszone, ma prawo złożyć zażalenie - osobiście  

lub za pośrednictwem organów Samorządu Uczniowskiego - do wychowawcy lub dyrektora 

szkoły i do dwóch tygodni otrzymać wyjaśnienie, 

16) uczeń ma prawo do znajomości swoich praw i do równego traktowania wobec prawa, 

17) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, świątecznych i feryjnych; 

18) dostosowania warunków pisania  sprawdzianu szóstoklasisty do potrzeb i własnych 

możliwości  

na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców; 
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19) ochrony danych osobistych( informacje o stanie zdrowia, wynikach testów 

psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status 

ucznia nietykalności osobistej; 

20) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 

 

§ 49a 

 

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA 

 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału. 

2. Skarga może być także  wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia , grupę uczniów bądź za pośrednictwem 

samorządu uczniowskiego. 

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego  

ze  wskazaniem właściwego adresata. 

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. 

7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej 

o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy. 

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną  informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje 

również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które 

dekretowano skargę. 

11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie  najszybszym terminie. 

 

 

§ 50 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie i w wewnętrznych regulaminach, 

2) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz 

ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 

3) dbać o dobre imię i honor szkoły podstawowej, 

4) aktywnie i systematycznie uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania:  

a) uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać 

na nie punktualnie. mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do 

przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia, 

b) uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace 

polecone przez nauczyciela do wykonania w domu, 

c) w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać 

z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, 

gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. nauczyciel powinien 

umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń 

zgłosi taki zamiar, 

d) uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. 

usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 14 dni od dnia stawienia się  

na zajęcia. usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie 

pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. 

oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. dokumentem 
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usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie 

lekarskie (oryginał albo kopia). uczeń niepełnoletni  

nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach, 

e) uczeń ma obowiązek podporządkowania się poleceniom nauczycieli, opiekunów lub 

innych pracowników szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez, 

uroczystości szkolnych, wycieczek i przerw międzylekcyjnych; 

5) przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i pracowników szkoły, 

a) na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej 

osoby. zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów 

6) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz, 

7) naprawiania wyrządzonych przez siebie szkód lub pokrycia kosztów naprawy tych szkód, 

8) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów 

a) uczeń nie ulega nałogom – nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,  

b) nie używa narkotyków ani innych środków odurzających 

c) zachowuje czysty i schludny wygląd 

9) zmieniać obuwie zgodnie z zarządzeniami Dyrektora oraz zostawiać odzież wierzchnią  

w szatni, 

10) przestrzegania zakazu posiadania i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych w czasie pobytu w szkole. W przypadku złamania przez ucznia tego zakazu 

aparat telefoniczny zostanie odebrany przez nauczyciela prowadzącego zajęcia lub 

dyżurującego i oddany do depozytu w sekretariacie szkoły – odbiór telefonu jest możliwy 

wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) 

11) przestrzegania zakazu fotografowania, filmowania (również telefonem komórkowym) innych 

osób – bez ich wiedzy i zgody 

12) noszenia odzieży schludnej, pozbawionej ozdób, zasłaniającej dekolt, ramiona, brzuch, strój  

nie może być zbyt krótki.  

13) Noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych. Za strój galowy uważa się: białą 

bluzkę lub koszulę, czarne lub granatowe spodnie lub spódnicę dla dziewcząt.  

14) Przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a) Uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom 

b) Przeciwstawia się przejawom wulgaryzmom i brutalności 

c) Szanuje poglądy i przekonania innych 

d) Szanuje godność i wolność drugiego człowieka 

e) Zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych  

w zaufaniu, chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu 

 

§ 51 

 

Statut szkoły określa rodzaje nagród. 

1. Uczeń jest nagradzany za: 

1) rzetelną naukę i wzorową postawę, 

2) wybitne osiągnięcia w nauce, 

3) pracę na rzecz szkoły, 

4) dzielność i odwagę, 

5) pomoc innym w nauce, 

6) szczególną aktywność na terenie klasy i szkoły, 

7) udział i sukcesy w konkursach, zawodach, 

8) własnoręczne wykonanie pomocy dydaktycznej, pracy artystycznej, użytkowej itp., 

9) pomoc kolegom w rozwiązywaniu konfliktów. 
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2. Formami nagród i wyróżnień są: 

1) świadectwa ukończenia klasy i szkoły z wyróżnieniem, 

2) uchylony 

3) nagroda organów statutowych, organu prowadzącego, instytucji i osób fizycznych, 

4) pochwała ustna udzielona przez nauczyciela wychowawcę wobec klasy, 

5) pochwała ustna udzielona przez Dyrektora szkoły na apelu szkolnym, 

6) list pochwalny Dyrektora skierowany do rodziców, 

7) wpis do kroniki szkolnej, na stronie internetowej szkoły 

8) częściowe sfinansowanie wycieczki lub inną nagrodę pieniężną lub rzeczową w ramach 

możliwości finansowych szkoły podstawowej i organów statutowych. 

3. Uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem  

po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami. 

4. Średnią ocen oblicza się ze wszystkich zajęć edukacyjnych ujętych w planie nauczania, na które 

uczęszcza uczeń o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

 

§ 52 

 

1. Uczeń jest karany za: 

1) nieprzestrzeganie statutu i regulaminów 

2) zaniedbywanie się w nauce, 

3) naruszanie nietykalności cielesnej, 

4) nieposzanowanie godności ludzkiej, 

5) niszczenie mienia szkolnego, 

6) palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków odurzających,  

7) wagary, 

8) wchodzenie w kolizję z prawem. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie ucznia przez nauczyciela, wychowawcę, 

2) upomnienie wobec klasy i wpis do zeszytu uwag, 

3) wezwanie rodziców przez wychowawcę, 

4) upomnienie ucznia przez dyrektora, 

5) pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia, 

6) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 

7) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

3. Dyrektor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej przez 

Kuratora Oświaty za nagminne łamanie Statutu po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływania 

wychowawczego. 

4. Wniosek o przeniesienie może nastąpić, gdy uczeń: 

1) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

2) nagminnie wchodzi w kolizję z prawem, 

3) z premedytacją demoralizuje innych uczniów, 

4) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły podstawowej, 

5) przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

5. Opisane powyżej kary nie naruszają nietykalności i godności osobistej ucznia.  

 

 

§ 53 

 

1. Statut szkoły określa tryb odwoływania się od kary. 



 53 

2. Uczeń bądź jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 14 dni na piśmie 

skierowanym do Dyrektora. 

2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 14 dni zbadać sprawę i podjąć 

decyzję. Wykonanie kary może być utrzymane w mocy, zawieszone lub uchylone. 

3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie jednego  

z organów statutowych szkoły. 

4. Szkoła podstawowa ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  

o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.  

 

 

§ 53a 

 

PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY 

 

W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady 

Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty 

do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwych 

działań wychowawczych uczeń nadal:    

 1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 

3) wchodzi w konflikt z prawem;  

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;   

5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych  

     uczniów; 

6) dokonuje kradzieży; 

7) demoralizuje innych uczniów; 

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;    

9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań;   

10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 

 

§ 54 

 

1. Uczniom zapewnia się ochronę przed demoralizacją, uzależnieniami oraz innymi przejawami  

      patologii społecznej. Ochrona ta opiera się na: 

 1) diagnozie zagrożeń uzależnieniami i demoralizacją,  

 2) realizacji zadań w ramach programu profilaktyki szkoły, 

 3) działalności świetlicy, 

 4) pedagogizacji rodziców,  

 5) ścisłej współpracy z domem rodzinnym,  

 6) systematycznych kontaktach z GOPS – em w Wiskitkach, policją, sądem (kuratorem) i PPP,  

 7) wzbogacaniu kadry pedagogicznej w szeroką wiedzę dotyczącą profilaktyki na szkoleniach  

                i kursach,  

 8) stałej kontroli i analizie frekwencji wszystkich uczniów,  

 9) monitorowaniu terenu szkoły ze szczególnym naciskiem na kontrolę pobytu osób 

                nieupoważnionych, 

 10) zapewnienie uczniom racjonalnego spędzania wolnego czasu w ramach zajęć pozalekcyjnych.  

2. Szkoła podejmuje kroki zmierzające do ochrony ucznia przed agresją i przemocą przede wszystkim 

     poprzez reagowanie na każdy jej przejaw.  
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3. Warunki określające zapewnienie bezpieczeństwa uczniom opisane są w poszczególnych rozdziałach  

     statutu szkoły zgodnie z zagadnieniami tematycznymi.  

 

 

 

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

§ 55   

 

1. W szkole zorganizowany jest jeden oddział przedszkolny, w którym realizowany jest obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego.  

2. Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat odbywa obowiązkowe roczne 

przygotowanie przedszkolne, zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego. 

3. uchylony 

4. Rekrutację do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności.  

5. Szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych określa organ 

prowadzący szkołę (zawarte są w załączniku Zasady i kryteria rekrutacji w Szkole Podstawowej im. 

prof. Z. Religi w Miedniewicach). 

6. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o 

systemie oświaty podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji.  

7. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego występuje wtedy, gdy dziecko 

podlegające obowiązkowi rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu opuszcza bez 

usprawiedliwienia rodziców/prawnych opiekunów co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

8. Organizacja pracy oddziału przedszkolnego oparta jest na arkuszu organizacyjnym szkoły na dany 

rok szkolny opracowanym przez dyrektora. Arkusz ten jest zatwierdzony przez organ prowadzący 

szkołę. 

9. Oddział przedszkolny pracuje 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem wcześniej 

ustalonym z Organem Prowadzącym i podanych do wiadomości rodziców dni wolnych przerw 

świątecznych i wakacyjnych.  

10. Pięciogodzinny pobyt w oddziale przedszkolnym jest bezpłatny. 

11. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25. 

12. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących 

organizacji zajęć dodatkowych.  

13. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych dzieci. 

14. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci  

w wieku przedszkolnym nauczyciel przestrzega następujących proporcji zagospodarowania czasu 

przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym: 

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się   

     swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela), 

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci 

     spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry  

     i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe  

     i ogrodnicze itd.), 
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3) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą 

czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według 

     programu wychowania przedszkolnego, 

4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb na realizację: 

a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (w tym, że w tej puli czasu mieszczą się 

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),  

b) pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. 

15. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę  

i umieszczonych w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok.  

16. W oddziale przedszkolnym organizuje się naukę religii w wymiarze 2 x 0,5 godziny tygodniowo 

oraz naukę języka obcego 2 x 0,5 godziny tygodniowo za zgodą organu prowadzącego, a od roku 

2015/2016 obowiązkowo w ramowym planie nauczania.  

17. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać z wyżywienia.    

18. W miarę potrzeb społecznych może powstać oddział integracyjny, w którym liczba dzieci powinna 

wynosić od 15 do 22 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. 

19. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego po przedłożeniu orzeczenia 

poradni psychologiczno-pedagogicznej i lekarza określającego ich poziom rozwoju 

psychofizycznego i stan zdrowia.  

20. Oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne zapewnia im: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznej 

2) realizacje programów nauczania, wychowania i programów profilaktycznych dostosowanych 

do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, z wykorzystaniem odpowiednich metod i 

form pracy,    

3) zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne zgodnie z zaleceniami zawartymi  

    w orzeczeniu,   

4)  integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

 

CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

§ 56 

 

1. Cele oddziału przedszkolnego: 

 

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego 

     osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji, 

2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego 

     oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności jaki jest 

     niezbędny do podjęcia nauki w szkole, 

3)ukształtowanie poczucie tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami i normami 

     postępowania a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie, 

       4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałania w celu  

           ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.  

 

2. Zadania oddziału przedszkolnego: 

 

1)zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka i osiągniętego  

    stopnia rozwoju, 

2)zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale 

przedszkolnym, 

3)organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku 
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    oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci, 

4)dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  

    do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi  

    potrzebami i możliwościami, 

5)wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy, 

6)prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka, analiza gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole, diagnoza przedszkolna, 

7)udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej, 

8)prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowanie tych obserwacji, 

8)podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,   

9)pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, 

10)wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole  

    ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dzieci niepełnosprawnych. 

 

 3. Oddział przedszkolny zapewnia możliwość korzystania z opieki psychologiczno – 

     pedagogicznej, specjalnych form pracy wychowawczo – dydaktycznej z uwzględnieniem 

     indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji dzieci poprzez: 

 

1)wskazywanie dla dzieci właściwych poradni psychologiczno – pedagogicznych po konsultacji  

    i za zgodą rodziców lub opiekunów, prowadzenie indywidualizacji pracy z poszczególnymi   

    dziećmi zgodnie z zaleceniami tychże poradni, 

2)organizowanie zajęć logopedycznych i terapeutycznych, konsultacji pedagogicznych  

    i psychologicznych w oddziale przedszkolnym, przy odpowiedniej ilości zgłoszonych do zajęć  

    dzieci. Prowadzenie tych zajęć przez nauczycieli przygotowanych w zakresie odpowiedniej  

   specjalności, 

 

4. W oddziale przedszkolnym przestrzega się praw dziecka zgodnie z Konwencją Praw Dziecka. Szanuje 

    się prawo dziecka do indywidualnej linii rozwoju: 

 

1)pracę wychowawczo – dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem rozwoju  

    i indywidualnymi potrzebami dziecka, 

2)wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości, 

3)szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od rasy, pochodzenia, wyznania, zdolności czy 

ułomności, 

4)w oddziale przedszkolnym nie stosuje się kar cielesnych i reaguje na krzywdę wyrządzoną 

dziecku przez innych. 

 

5. Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego – w oddziale przedszkolnym nauczyciel 

    prowadzący: 

1)wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka, dostosowując treści, metody  

    i organizację pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości    

    rozwojowych dziecka, w szczególności poprzez : 

             a) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych, 

       b) system ofert edukacyjnych, 

       c) stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć, 

       d) działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące, 

2)organizuje zajęcia o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę 

    możliwości nowatorskich, form i metod pracy, 

3)umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu 

otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, 
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możliwości i zainteresowań dzieci, 

4)organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów  

    społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe a także umożliwiających im 

  wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, 

  plastycznej, ruchowej, muzycznej, 

5)w działalności dydaktyczno – wychowawczej ukazuje dzieciom piękno języka ojczystego  

    oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej, 

6)tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej w atmosferze akceptacji  

    i bezpieczeństwa, 

 

6. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej    

     podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci,  

     zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego,  

     stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji 

     pedagogicznych. 

 

7. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami lub opiekunami  

     dziecka. 

 

8. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole oraz wszystkich  

    zajęć organizowanych poza szkołą; 

 

1)zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz zajęć  

    organizowanych poza terenem szkoły, 

2)uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny, 

3) stwarza atmosferę akceptacji, 

4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

9. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo –  

      dydaktyczny. 

 

10. Zebrania z rodzicami w oddziałach przedszkolnych powinny odbywać się nie rzadziej niż trzy razy  

       w roku: na początku roku szkolnego, po zakończeniu wstępnej diagnozy gotowości dziecka  

       do rozpoczęcia nauki w szkole oraz przed rekrutacją na następny rok (po diagnozie kwietniowej). 

 

NAUCZYCIEL ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

§ 57 

 

1. Dyrektor Szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego lub dwóm nauczycielom. 

2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków. 

3. Współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania m.in.: 

     1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania     

           przedszkolnego i planów pracy, 

     2)   udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, 

     3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie –  

           w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne,  

           z dysharmonią rozwojową), 

4)  udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia w książkach   

      itp.). 

4. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o program 
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    wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m.in. : 

     1)   tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, 

     2) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej,  

           emocjonalnej, ruchowej i umysłowej, 

     3)  wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej  

          rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej, 

     4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby 

          każdego dziecka, 

     5)  stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy. 

     6) współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

          lub opiekę zdrowotną. 

5. Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala ramowy rozkład dnia.  

6. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć ruchowych winien zwracać szczególna uwagę na stopień  

    sprawności fizycznej i wydolność organizmu dziecka dobierając ćwiczenia o odpowiednim stopniu  

    trudności i intensywności.  

7. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych  

    dzieci: 

    1)  dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności, 

    2) prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo – kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw,  

         ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do  

         indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności. 

8. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I nauczyciel  

     przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (wstępna diagnoza  

     przedszkolna). Sposób prowadzenia i dokumentowania diagnozy określa przyjęty program 

     wychowania przedszkolnego. Z wynikami diagnozy nauczyciel zapoznaje rodziców dziecka.  

9. Do 30 kwietnia nauczyciel przeprowadza diagnozę gotowości szkolnej dziecka realizującego  

     roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne zgodne z odrębnymi przepisami prawa.   

     Diagnozę nauczyciel przekazuje rodzicom ucznia. Celem diagnozy gotowości szkolnej dziecka  

     jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:  

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole  

           podstawowej, aby mogli odpowiednio dziecko wspomagać,  

2)  pracownikom PPP, do której trafi dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej  

           ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

10. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje i korzysta z pomocy pedagoga, psychologa, 

       logopedy i pielęgniarki szkolnej. 

11. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz pomocy   

      dydaktycznych spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku przedszkolnego. 

12. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego. Procedurę 

      wdrożenia opracowanego programu określają szczegółowe przepisy.  

13. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciel  

       powinien znać podstawę programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie  

       I etapu edukacyjnego.  

14. Systematycznie podnosi swą wiedzę i umiejętności poprzez m.in. : 

    1)  zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym, 

    2)  udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, 

    3)  aktywny udział w WDN i zebraniach Rady Pedagogicznej, 

    4)  samokształcenie, 

    5)  pomoc merytoryczną za strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów, 

    6)  wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. 
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PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA 

§ 58 

 

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawo do: 

    1)  podmiotowego i życzliwego traktowania; 

    2)  spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

    3)  akceptacji takim jakie jest; 

    4) własnego tempa rozwoju; 

    5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi; 

    6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw; 

    7) zajęć w lokalu zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. 

2. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek: 

    1)  szanowania wytworów innych dzieci, 

    2)  podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego, 

    3)  przestrzegania zasad higieny osobistej. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

§ 59 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

     1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego  

          w oddziale z którymi zapoznawani są przez nauczyciela na pierwszym zebraniu dla rodziców 

          organizowanym w roku szkolnym, 

     2) znajomości tematów i treści planów miesięcznych w oddziale, z którymi zapoznawani  

          są w trakcie zebrań i na bieżąco poprzez gazetki oddziałowe prowadzone przez nauczyciela, 

     3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez: 

         a) uzyskanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych 

    dziecka jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych  

              jak i niewłaściwych, 

         b) obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych 

                organizowanych przez nauczycielki, 

         c) zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka, 

         d) udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych, 

2.  Rodzice dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły  

     do domu. 

3.  Na Rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego spoczywa 

obowiązek m.in. do: 

     1)  udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 

          bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie. 

     2)  zapewnienia dzieciom regularnego uczęszczania na zajęcia. 

     3)  regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań 

          wychowawczych. 

     4)  odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego, 

     5)  natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez nauczyciela 

          lub pracownika szkoły choroby dziecka. 

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

§ 60 

 

1. Dzieci z oddziału przedszkolnego są przyprowadzane przez rodziców/prawnych opiekunów  
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       lub osoby przez nich upoważnione i przekazywane nauczycielowi. 

2.  Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania   

      czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. 

Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału  

  przedszkolnego. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. 

3.  Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania  

     dziecka z oddziału przedszkolnego. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie   

     pełnomocnictwa w formie pisemnej. 

4.  Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać  

     dziecko będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np.  

      upojenie alkoholowe). 

5.  O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany 

dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do podjęcia 

wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

6.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym 

fakcie. 

7.  W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać   

      informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce  

  do 1 godziny. 

8.  Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości  

     skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem). 

9.  Życzenia Rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące zakazu odbierania dziecka przez jednego  

      z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 

 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA 

UCZNIÓW 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

 

§ 61 

 

Nauczyciele na początku każdego roku informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) 

o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

oraz zasadach oceniania zachowania.  

 

 

CELE OGÓLNE 

§ 62 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) motywowanie uczniów do pracy; 

2) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu pracy, nauki i rozwoju;  

3) ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania.  

4) informowanie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć 

edukacyjnych.  
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5) kontrolowanie poziomu wiedzy.  

6) monitorowanie postępów, potrzeb i osiągnięć uczniów.  

7) wdrażanie ucznia do samooceny.  

8) doskonalenie metod pracy nauczycieli, planowania procesu nauczania i jego ewaluacji.  

9) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak dalej powinien się uczyć.” 

10) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 

11) kształtowanie  u  ucznia umiejętności   wyboru   wartości  pożądanych  społecznie i kierowanie 

się nimi we własnym działaniu. 

2. 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. 

 
 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 63 

 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia.  

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,  

i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę·  

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.  

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez  

    ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

    i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

      i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej   

     oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4)  Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  

     edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej 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; 
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7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach  

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

6. Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

7. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli 

oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.   

                                              

§ 64 

 

1. Klasyfikowanie uczniów odbywa się dwa razy w ciągu roku szkolnego: śródroczne w ostatnim 

tygodniu stycznia i roczne w ostatnim tygodniu przed feriami letnimi, z zastrzeżeniem ust. 2  

2. Jeżeli ferie zimowe rozpoczynają się w styczniu, to klasyfikowanie śródroczne odbywa  

się w ostatnim tygodniu przed tymi feriami.  

3. Pierwszy semestr kończy się śródroczną radą klasyfikacyjną, zaś drugi semestr rozpoczyna się 

następnego dnia po śródrocznej radzie klasyfikacyjnej.  

4. W szkole dokonuje się również śródsemestralnej  śródrocznej oceny z zajęć edukacyjnych  

ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych ocena niedostateczną.  

5. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

§ 65 

 

1. Oceny śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,  

     a z zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału   

     oraz ocenianego ucznia 

1)Oceny śródroczne i roczne powinny być wystawione, co najmniej pięć dni roboczych przed  

   zebraniem rady pedagogicznej;  

  2)Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału   

       informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach   

       klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej  

      z zachowania miesiąc przed zebraniem rady pedagogicznej w formie pisemnej – wykaz   

      przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania. 

 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają  

       nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną   

       ocenę klasyfikacyjna z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,  

       uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

3.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele  

       prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna  

       z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani  

       na ukończenie szkoły.  

4.    Nauczanie początkowe w klasach I-III ma charakter zintegrowany.  

5.  W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami  

       opisowymi.  

 1)Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna, o której mowa w ust. 5 uwzględnia poziom opanowania  

        przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie  

        programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe  

        i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

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

       z zachowania. 

7. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć    
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     edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 

     klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.  

8. Ocena opisowa informuje o:  

1) indywidualnych postępach ucznia w edukacji:  

a)  mówieniu i słuchaniu,  

b) czytaniu i pisaniu,  

c) umiejętnościach matematycznych,  

d) umiejętnościach społeczno-przyrodniczych, 

e) umiejętnościach artystyczno-technicznych,  

f) umiejętnościach praktycznych.  

2) indywidualnych postępach i możliwościach ucznia:  

a) w rozwoju emocjonalno-społecznym,  

b) współdziałanie w grupie,  

c) organizacji własnej pracy.  

3) rozwoju psychicznym i fizycznym, moralnym, umysłowym, postępach rozwoju oraz postępach 

osobistych ucznia.  

9. uchylony 

9a. W celu właściwego informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach, postępach i rozwoju ustala  

      się następujące oceny bieżące wyrażone:  

1) W dzienniku lekcyjnym, przy użyciu symboli cyfrowych: 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

2) W zeszytach, kartach pracy wyrażone w postaci symboli cyfrowych lub stempelków:  

a) 6 – poziom najwyższy, gdy osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom 

przewidzianych osiągnięć edukacyjnych, 

b) 5 – poziom wysoki, gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności, 

c) 4 – poziom średni, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają 

na dalsze opanowanie treści, 

d) 3 – poziom niżej średni, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości  

i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści, 

e) 2 – poziom niski, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają 

dalsze kształcenie, 

f) 1 – poziom bardzo niski, gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi 

sobie z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.  

3) W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o 

osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi 

dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Nauczyciele są 

zobowiązani na życzenie ucznia/rodzica do udzielenia pisemnego komentarza do oceny.  

 

10. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami opisowymi.  

 1) W ocenie opisowej uwzględniane są: 

a) kultura osobista: 

- uczeń używa form grzecznościowych 

- jest koleżeński 

- w kulturalny sposób nawiązuje kontakty z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły  

i kolegami 

- dba o kulturę słowa 

- przestrzega higieny osobistej 

- porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po lekcjach 

b) stosunek do obowiązków szkolnych 

- uczeń jest przygotowany do lekcji 

- nie spóźnia się na lekcję 
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- dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych, 

- uważnie słucha i wykonuje polecenia 

- bierze udział w konkursach, zawodach sportowych 

- nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia 

- stosuje się do norm i zasad panujących na terenie klasy i szkoły 

c) aktywność  

- uczeń jest aktywny na lekcjach, chętnie zgłasza się do odpowiedzi 

- dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego 

- pomaga kolegom podczas zajęć 

- pracuje wytrwale, nie zniechęca się napotykając trudności 

- pracuje na rzecz klasy i szkoły 

 

2) uchylony 

                              

11.Klasyfikowanie śródroczne i roczne począwszy od klasy czwartej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych  

w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 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 - l  

oraz oceny z zachowania według skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne.  

12. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, będą 

      udokumentowane w dzienniku lekcyjnym według skali  

1) stopień celujący - 6 – ocena pozytywna 

2) stopień bardzo dobry - 5 - ocena pozytywna 

3) stopień dobry - 4 - ocena pozytywna 

4) stopień dostateczny - 3 - ocena pozytywna 

5) stopień dopuszczający - 2 - ocena pozytywna 

6) stopień niedostateczny - l – ocena negatywna   

Dopuszcza się również używania ocen z „+” i  „ –”  

13.Klasyfikowanie śródroczne i roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega  

na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla 

niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu jednej rocznej (śródrocznej) opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej 

(śródrocznej) opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

 

§ 66 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:  

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

2.  Oceny zachowania, śródroczne, roczne ustala się według skali: 

- wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

3. Ocena wystawiana jest przez wychowawcę klasy zgodnie z kryteriami: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą  

a ponadto: 

a) wywiązuje się ze wszystkich obowiązków ucznia określonych w § 50, 

b) jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole, 

c) daje przykład wysokiej kultury osobistej wobec innych uczniów i pracowników szkoły, 

nigdy nie używa wulgarnego słownictwa, 

d) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, 

konkursach, zawodach osiągając w nich sukcesy, 

e) jest aktywny społecznie, pełni funkcje w klasie i szkole, pracuje na rzecz szkoły,  

f) nigdy nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany, 

g) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości 

stwarzanych przez szkołę, 

h) dba o zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych osób, 

i) okazuje szacunek innym osobom, jest otwarty na potrzeby innych ludzi, wykazuje się 

tolerancją w stosunku do innych ras, narodowości, wyznań i poglądów. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą a ponadto: 

a) nie ma uwag w dzienniku, 

b) wywiązuje się z większości obowiązków ucznia określonych w § 50, 

c) punktualnie i systematycznie uczęszcza do szkoły, 

d) usprawiedliwia w terminie nieobecności na zajęciach szkolnych, nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych, 

e) zawsze ma odpowiedni ubiór i wygląd, szczególnie podczas uroczystości szkolnych, 

f) wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora lub 

innych pracowników szkoły, 

g) jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty  

z kolegami i osobami dorosłymi, 

h) nie ulega nałogom i nie używa wulgarnego słownictwa 

i) wykazuje się tolerancją w stosunku do innych 

j) reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach, chętnie bierze udział w pracach na rzecz 

klasy, szkoły i środowiska. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) przestrzega podstawowych obowiązków ucznia i pracuje na miarę swoich możliwości, 

stara się wywiązywać z podjętych działań, 

b) otrzymał najwyżej jedną uwagę w dzienniku,  

c) usprawiedliwia w terminie nieobecności na zajęciach szkolnych, rzadko zdarzają mu się 

spóźnienia, 

d) z szacunkiem odnosi się do swoich kolegów i osób starszych, dba o kulturę języka, 

e) nie ulega nałogom, 

f) szanuje własność szkolną i innych osób, dba o porządek, 

g) przestrzega zasad bezpieczeństwa określonych przez nauczyciela, 

h) nie uczestniczył w kłótniach i bójkach. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) otrzymał nie więcej niż 3 uwagi w dzienniku, 

b) nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, posiada nie więcej niż 5 godzin 

nieusprawiedliwionych, 
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c) nie pracuje na miarę swoich możliwości, 

d) sporadycznie uczestniczył w bójkach i konfliktach między uczniami, 

e) zdarza mu się niestosowne odzywanie się do kolegów, nauczycieli i pracowników 

szkoły, 

f) w przypadku nieumyślnego zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał 

naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę, 

g) sporadycznie nie przestrzega zasad higieny, estetyki osobistej i ogólnie przyjętych norm 

współżycia w zbiorowości szkolnej ale wykazuje chęć poprawy i podejmuje wysiłek w 

celu zmiany postępowania. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuję uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę poprawną,  

a także: 

a) otrzymał przynajmniej raz zakaz udziału zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych 

lub zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

b) wykazuje brak kultury jest wulgarny – bywa arogancki, konfliktowy i agresywny, 

c) wielokrotnie dopuszczał się łamania obowiązków ucznia, ma lekceważący stosunek  

do obowiązków szkolnych, 

d) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 20 godzin, często się spóźnia zwłaszcza  

na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia, 

e) nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa samowolnie opuszczając teren szkoły  

lub oddalając się od grupy podczas wyjść poza teren szkoły, 

f) ulega nałogom (pali papierosy), 

g) odmawia wykonania zadań na rzecz klasy lub szkoły, nie wykonuje poleceń nauczycieli,  

h) bierze udział w bójkach i konfliktach między uczniami, nie wykazuje poprawy mimo 

podejmowanych przez szkołę środków zaradczych. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) ze względu na swoje zachowanie często stanowi zagrożenie dla siebie i innych, 

b) wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli 

personelu i kolegów, 

c) otrzymał naganę dyrektora, 

d) prowokuje bójki, brał udział w pobiciu, 

e) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,  

brał udział w kradzieżach, 

f) rozmyślnie dokonał zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, 

g) wielokrotnie spóźnia się na lekcje, opuścił bez usprawiedliwienia ponad 20 godzin, 

h) wchodzi w konflikt z prawem, 

i) ulega nałogom pali papierosy, pije alkohol, ma kontakt ze środkami odurzającymi.  

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy najpóźniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przestrzegając kryteriów na poszczególne oceny szczególnie 

dotyczących godzin nieusprawiedliwionych oraz zachowań zagrażających bezpieczeństwu ucznia  

i innych osób. W przypadku nieobecności wychowawcy ocenę zachowania ustala wyznaczony przez 

dyrektora nauczyciel. 

5. Ustalona ocena śródroczna zachowania jest jednocześnie przewidywaną oceną roczną zachowania,  

o której rodzice są informowani na śródrocznym zebraniu rodziców a uczeń nie później niż do dnia 

śródrocznej klasyfikacji. 

6. W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach wychowawca może odstąpić  

od uwzględniania poszczególnych składników oceny zachowania a ustalając ją winien uwzględnić 

opinię: 

1) innych nauczycieli 

2) samorządu klasowego 

3) uczniów danej klasy 
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4) ocenianego ucznia 

7. W przypadku uzyskania przez ucznia nagannej rocznej oceny zachowania po raz drugi, Rada 

Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu lub nieukończeniu szkoły podstawowej przez 

ucznia. W przypadku uzyskania tej oceny po raz trzeci uczeń powtarza klasę lub nie kończy szkoły 

podstawowej. 

8. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania: 

1) Uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni od śródrocznego zebrania rodziców składają  

do wychowawcy pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

zachowania z założeniem, że nie może być ona podwyższona o więcej niż jedną. 

2) Wychowawca w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne  

do spełnienia, które winny odzwierciedlać kryteria na daną ocenę zachowania  

i muszą być rygorystycznie przestrzegane przez ucznia przez cały okres kontraktu. 

9. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania, jeśli 

wypełni wszystkie postanowienia kontraktu a poprawa zachowania będzie wyraźna  

i niepodważalna oraz jeśli nauczyciele, a także uczniowie danej klasy nie wniosą umotywowanych 

zastrzeżeń co do wypełnienia kryteriów na daną ocenę w okresie objętym kontraktem. 

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

11. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:  

1) oceny z zajęć edukacyjnych  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

12. uchylony 

13. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

      1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

      2) postępowanie zgodnie 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; 

      6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią 

       7)okazywanie szacunku innym osobom. 

14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

      lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ tych zaburzeń lub odchyleń na jego  

      zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego  

       nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni  

       specjalistycznej. 

15. 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 

16. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu  

       opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

17. Uzyskana śródroczna i roczna ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne  

       z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz na promocję do oddziału klasy 

       programowo wyższej lub ukończenie szkoły.” 

 

§ 67 

Uchylony 
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§ 67a 

PROMOWANIE 

 

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy  

     programowo wyższej. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek  

     rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna może  

     postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału  klasy I- III. Decyzja rady  

     pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub  

     stanem zdrowia ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek  

     wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić  

     o promowaniu ucznia oddziału klasy  I- II do oddziału 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 oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli  

    ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe  

    od oceny niedostatecznej. 

5. O promowaniu do oddziału 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. 

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, 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  

    oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

    uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75  

    otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen  

    wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie  

     ze sprawowania. 

10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.  

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym  

      w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ————

—-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

12. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę   

       ustalona 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. 

13. Uczeń kończy szkołę jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

             pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego 

    2) uchylony 

14. Uczeń kończy szkołę  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. 

15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen 

       wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

   16. Uchylony 
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17. 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 z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości narodowej  

        pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

 

 

 

 

§ 68 

uchylony 

 

§ 68a 

UZASADNIANIE OCENY I WGLĄD DO PRAC 

 

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek   

     przechowywać  cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić  

     ustaloną ocenę. 

4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1)odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia  

             poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania  

             – do kryteriów ocen zachowania; 

2)przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub  

             dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć; 

4) Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na: 

a) przekazaniu uczniowi informacji na temat już zdobytej wiedzy i umiejętności oraz  

     niedociągnięciach i brakach. 

5. Nauczyciel uzasadnia ocenę rodzicowi na jego wniosek w bezpośredniej rozmowie. 

6. Uzasadnienie powinno nastąpić w formie  indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym  

    po wniesieniu prośby. 

7. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego/e-dziennika; 

8. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć edukacyjnych,  

    które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w danym oddziale  

    z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz  

    trudności, na które napotkali uczniowie oraz  udzieleniu wskazówek w jaki sposób poprawić swoją 

    pracę i w jaki sposób należy dalej uczyć, aby pokonać trudności. 

9. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych najpóźniej   

do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia. 

 

10.Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. 

11.Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępnił   

     sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale – obowiązkiem  

     nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie  

     najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.  



 70 

12.Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem  

     uczeń zabiera pracę do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców. 

13.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane także rodzicom przez nauczyciela 

danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym: 

1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie  

                z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym; 

2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych; 

3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia   

               po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie. 

14. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą 

       swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia sprawdzoną  

       i ocenioną pisemną pracę ucznia. 

15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą   

       egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia. 

16. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna  

       dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom: 

1) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu  

                klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania   

                ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor szkoły, który należy złożyć  

                w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu; 

2) dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie  

     uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu  

     poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Dokumentacja ta  

     udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora szkoły lub w obecności  

     upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela. 

3) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu  

     klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania  

     ucznia odbywa się nie później niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie   

     szkoły.  

 

FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA 

§ 69 

 

1. Prace pisemne:  

1) kartkówki, sprawdziany - dotyczą trzech ostatnich tematów, nie wymagają zapowiedzi;  

czas trwania od 15 do 45 minut; powinny być sprawdzone i oddane w ciągu jednego tygodnia;  

2) prace klasowe - według specyfiki przedmiotu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku  

z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową; czas trwania: 1 - 2 

godziny; powinny być sprawdzone w terminie dwóch tygodni i dane uczniowi do wglądu;  

3) dyktanda - poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni; czas 

trwania do 45 minut; termin sprawdzenia - jeden tydzień;  

4) testy różnego typu - zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; czas trwania do 90 

minut.  

2. Prace domowe:  

1) ćwiczenia  

2) notatki  

3) własna twórczość  

4) referat - dłuższa forma wypowiedzi pisemnej; długoterminowy czas wykonania (od 1 do 2 

miesięcy).  

3. Aktywność na lekcji:  
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1) odpowiedzi, wypowiedzi, recytacje  

2) praca w grupie  

3) uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją, ma prawo do 

twórczych poszukiwań intelektualnych; może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz 

prowadzić dyskusję z treściami zawartymi w podręczniku i przekazywanymi przez 

nauczyciela.  

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA 

§ 70 

 

1. W tygodniu można przeprowadzić nie więcej niż dwie pisemne prace sprawdzające, w tym tylko 

jedną dziennie.  

2. Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów  

z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu nie obowiązuje punkt 1.  

3. Częstotliwość oceniania aktywności na lekcji jest zawarta w przedmiotowych zasadach oceniania.  

4. W ciągu semestru ocenie podlegają przynajmniej dwie prace domowe. 

  

ZASADY POPRAWIANIA WYNIKÓW NIEKORZYSTNYCH 

 

§ 71 

Uchylony 

 

§ 71a 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje  

     promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej. 

2. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym  

     powtarza oddział klasy do sprawdzianu. 

3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  

     zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie szóstej wyższe od oceny niedostatecznej  

     i  przystąpił do sprawdzianu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej z zastrzeżeniem pkt.6 

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak  

     jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności  

     ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

     odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem. 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin  

      klasyfikacyjny. 

7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać  

    egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

    realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek   

    nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych, plastyki,  

    muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego  

    oceny z zachowania. 

10.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych  

    i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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11.Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej  

     i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

12.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień  

     zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

13.Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. 

14.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej   

     nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki 

     przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 

1)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako przewodniczący komisji; 

2)  nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

15.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub  

    przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład, której  

    wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły–, jako przewodniczący  

             komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest  

             przeprowadzany ten egzamin.. 

16. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek  

      nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać  

      egzamin w ciągu jednego dnia. 

18.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

    w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne; 

6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

19. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.  

       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

20. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania 

       zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

       klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 

       egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

       roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

       poprawkowego. 

 

 

§ 72 

uchylony 

 

§ 73 

uchylony 
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§ 73a 

 

ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

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 została 

ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.   

2.  Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później 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 została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania  

tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wstrzymuje wykonanie 

uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia 

organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

4.  Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję, która 

przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości  

i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania. 

5.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania winno odbyć się: 

1) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów  

     kończących szkołę podstawową; 

2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać     

     świadectwa promocyjne. 

6.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7.  Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem. 

Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

8.  W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze  - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch   nauczycieli  z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący 

  takie same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany   przez    dyrektora   szkoły   nauczyciel    prowadzący    zajęcia 

 edukacyjne w  danym oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

9.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły 

powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że 
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powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

10.  Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji 

zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

11.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c)nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania (pytania) sprawdzające, 

f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

12.  Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego 

(termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego) jest ostateczna. 

 

§ 74 

uchylony 

 

§ 74a 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

1.  Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może 

zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców. 

2.  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z 

których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych 

4.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

5.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W  skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący 

komisji; 
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2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 

6.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji  

na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający   

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) pytania egzaminacyjne; 

6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny. 

8.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9.  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 jednak niż do końca września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy 

   programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

  edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu  

  poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć z języka mniejszości 

  narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są  

  realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

12.  Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

§ 75 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową,:  

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej. 

2) uchylony.  

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 

mowa w ust. la, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75  

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, 

uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami).  
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§ 76 

uchylony 

 

§ 76a 

 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 

 

Uchylony 

 

§ 77 

 

  Uchylony 

 

§ 78 

 

  Uchylony 

 

 

 

UMOWA W SPRAWIE NIEPRZYGOTOWANIA SIĘ UCZNIA DO ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

§ 79 

 

1. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w półroczu; w przypadku jednej 

godziny zajęć tygodniowo uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania, natomiast przy sześciu 

godzinach tygodniowo - do trzech nieprzygotowań; uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie  

na początku lekcji; nieprzygotowanie obejmuje także zadanie domowe (nie dotyczy zapowiedzianych 

prac klasowych) - z zawieszeniem tego prawa w styczniu i czerwcu.  

2. Uczniowie biorący udział w różnego typu zawodach i konkursach przedmiotowych mają prawo  

do zwolnienia z pytania na dzień przed zawodami i w dniu zawodów.  

3. Do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział w dniu poprzednim  

w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych; prawo to mają również członkowie zespołów 

artystycznych biorących udział w imprezach.  

4. Uczniowie są zobowiązani do uzyskania potwierdzenia udziału w wymienionych wyżej zawodach  

i imprezach przez nauczyciela prowadzącego i poinformowania wychowawcy klasy.  

5. Uczeń ma prawo nie przygotować się do lekcji z powodu wypadków losowych.  

6. Uczeń ma prawo nie przygotować się do lekcji z powodu choroby trwającej dłużej niż pięć dni  

(na uzupełnienie braków uczeń ma 5 dni).   

 

 

 

WYRÓWNANIE BRAKÓW 

§ 80 

 

1. Uczeń ma prawo do pomocy w ramach zajęć wyrównawczych w miarę możliwości finansowych 

szkoły.  

2. Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela z prośbą  

o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach 

domowych.  

3. W przypadkach zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela, uczniowie mają 
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prawo do wyrównywania przez nauczyciela materiału poprzez dodatkowe godziny z danego 

przedmiotu (za zgodą dyrektora) czy konsultacje; wyrównywanie materiału nie może odbywać  

się kosztem obciążenia dodatkową pracą domową; uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony 

nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki 

losowe, słabsze zdolności).  

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

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

 

EWALUACJA WZO 

§ 81 

 

1. W procesie ewaluacji WZO udział biorą:  

1)  uczniowie: ankiety, Samorząd Uczniowski, dyskusje na lekcjach wychowawczych;  

2) rodzice: zebrania rodzicielskie, ankiety, dyskusje;  

2. Każdego roku po klasyfikacji rocznej WZO poddawany jest weryfikacji.  

3.   Zmian w WZO dokonuje Rada Pedagogiczna.  

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI (PRAWNYMI 

OPIEKUNAMI) 

§ 82 

 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.  

2. Rodzice uczniów mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły podstawowej i danej 

klasy, 

2) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

3) do uzyskania wszelkich informacji na temat swego dziecka, 

4) do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny 

opinii na temat pracy szkoły podstawowej za pośrednictwem Rady Rodziców, 

5) do stałych spotkań z nauczycielami 

3. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe bieżące informacje na temat dziecka, jego zachowania, postępów  

    i trudności w nauce poprzez kontakt z: 

1) wychowawcą: 

a) na obowiązkowych zebraniach rodziców, których harmonogram jest przekazywany 

rodzicom podczas pierwszego w danym roku szkolnym zebrania, organizowanego  

w ciągu pierwszych dwóch tygodni roku szkolnego, 

b) w uzgodnionym z rodzicami terminie spotkań na terenie szkoły, 

c) na ustne lub pisemne wezwanie w ustalonym terminie, 

d) podczas wizyty wychowawcy w domu rodzinnym ucznia. 

e) w sprawie skierowania na indywidualne badania w poradni psychologiczno-

pedagogicznej.  

2) nauczycielem przedmiotu: 

a) w uzgodnionym terminie na spotkaniach indywidualnych, 

b) podczas zebrań, 

3) psychologiem i pedagogiem szkolnym: 
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a) w sprawie rozwiązywania problemów wychowawczych. 

4) Dyrektorem szkoły podstawowej:  

a) w przypadkach szczególnych, wykraczających poza kompetencje wychowawcy, 

nauczyciela przedmiotu lub psychologa,  

b) w przypadku konieczności rozwiązania kwestii spornych między rodzicem  

a nauczycielem lub wychowawcą.  

4.  Rodzice współdziałają ze szkołą poprzez udział w pracach organów szkoły - Rady Rodziców,  

   bezpośrednio lub poprzez wybranych przedstawicieli. 

5.  Zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce i zachowaniu określa 

szczegółowo wewnątrzszkolny zasady oceniania. 

6.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz pisemnego 

usprawiedliwiania nieobecności w ciągu dwóch tygodni od powrotu dziecka do szkoły, 

3) ponoszenia finansowej odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez ich 

dzieci. 

4) obecności podczas zebrań,   

7.  Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci poprzez:  
1) wywiadówki semestralne.  

2) zebrania z rodzicami jeden raz w miesiącu  w ramach tzw. "otwartych dni".  

3) konsultacje indywidualne z nauczycielami.  

4) karty oceny opisowej uczniów klas I-III 

5) wpis do zeszytu uwag i zeszytów przedmiotowych.  

6) pisemne informowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych  

z miesięcznym wyprzedzeniem i wskazaniem możliwości poprawy.  

8.  Szkoła ma stronę internetową, która jest formą kontaktu szkoły z rodzicami. 

 

 

7. CEREMONIAŁ SZKOŁY 

 

§ 83 

 

1. W szkole podstawowej obchodzone są stałe uroczystości szkolne: 

1) Rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) Ślubowanie uczniów klasy I, 

3) Dzień edukacji narodowej, 

4) Rocznica odzyskania niepodległości, 

5) Rocznica uchwalenia konstytucji 3-maja, 

6) Wręczenie świadectw absolwentom szkoły podstawowej, 

7) Święto szkoły – rocznica nadania imienia 

8) Zakończenie roku szkolnego. 

2. Uroczystościom szkolnym przewodniczy Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.  

3.   W czasie uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy. 

4.   Szkoła  posiada imię, hymn i sztandar. 

5.   Imię szkoły podstawowej jest związane z kierunkami pracy wychowawczej i dydaktycznej  
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8. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

 

§ 84 

 

 

1.  Szkoła podstawowa używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami 

2.  Szkoła podstawowa prowadzi i przechowuje dokumentację, której rodzaj i prowadzenie określają 

odrębne przepisy. 

3.  Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

4.  Dyrektor ma prawo do opublikowania w drodze własnego zarządzenia tekstu jednolitego statutu.  

5.  Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest rada pedagogiczna szkoły.  

6.  W sprawach nie ujętych w Statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

 

 

 

Tekst ujednolicony na dzień 1 września 2016 r. 


