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Podstawy prawne: 

1. Akt założycielski – Uchwała Rady Gminy z dnia 14 listopada 2017 roku. 

2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  

20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526). 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 

r. poz. 60, 949, 1292). 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949). 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. 

poz. 60, 949) 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. 

poz. 1189. 

8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 

wprowadzające, Karta Nauczyciela. 

9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 498). 

10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239). 

11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:   

Dz. U. z 2016 poz. 922). 

12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 

1870). 

13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575). 

14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  

 Dz. U. z 2017 r. poz. 682.). 

15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity:  Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.). 

16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2016 poz. 902). 
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Rozdział 1 

Nazwa i typ Szkoły 

 

§ 1 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce, zwana dalej 

„Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, w której funkcjonuje oddział 

przedszkolny i w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2. Szkoła ma siedzibę w miejscowości Kierlikówka 4. 

3. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Trzciana. Rada Gminy Trzciana i Urząd 

Gminy mają siedzibę w Trzcianie 302. 

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

w Krakowie z Delegaturą w Tarnowie. 

5. Szkoła ma ustalony obwód Uchwałą Nr XVII/146/17 Rady Gminy Trzciana z dnia  

21 marca 2017 roku. 

 

§ 2 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce; 

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce; 

3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce; 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Trzciana; 

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

Kuratora Oświaty w Krakowie z Delegaturą w Tarnowie; 
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7) Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

8) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. 

Karta Nauczyciela; 

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

r. o systemie oświaty;  

10) podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć 

obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, 

opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy   

i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu 

edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione   

w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające 

ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych,  a także warunki  

i sposób realizacji tych podstaw programowych. 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Szkoły 

 

§ 3 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz  w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-

profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska. 

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

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

2) II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV–VIII. 

3. Nauka w szkole jest bezpłatna. 

4. Nauka w oddziale przedszkolnym jest bezpłatna w godzinach ustalonych przez organ      

prowadzący i obejmuje dzieci w wieku od piątego do szóstego roku życia. 

 



6 

 

5. Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu: 

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

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele); 

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

i etnicznej; 

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

innych osób; 

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

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć 

świat; 

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

edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

6. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Proces 

wychowania i kształcenia prowadzony w klasach I–III szkoły podstawowej umożliwia 

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Edukacja na tym etapie 

jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia. Szkoła 
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respektuje podmiotowość ucznia w procesie budowania indywidualnej wiedzy oraz 

przechodzenia z wieku dziecięcego do okresu dorastania. W efekcie takiego wsparcia 

dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na II etapie edukacyjnym 

7. Celem edukacji w klasach IV-VIII jest stworzenie uczniom warunków do nabywania 

wiedzy i umiejętności, rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej 

uczniów, promowanie twórczej postawy, wspomaganie rozwoju zainteresowań, uczenie 

życia i aktywności w grupie rówieśniczej, rozwijanie aktywności szkolnej  

i wolontariackiej, kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków  

i zależności, kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

przygotowanie uczniów klasy VIII - kończących szkołę do egzaminu ósmoklasisty. 

 

§ 4 

1.   Do zadań Szkoły należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój 

umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności 

osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie 

uczenia i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom  

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                                 

z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 
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8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia; 

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

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

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

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły  

w skróconym czasie; 

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do 

poziomu przygotowania uczniów; 

16) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań 

czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego 

odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich; 

17) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, 

formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami 

narodowymi i symbolami państwowymi; 

18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 

nauczania; 

20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez 

umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 
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22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

23) zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności 

poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 

24) zorganizowanie punktu wydawania posiłków i innych form dożywiania uczniów; 

25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, 

poradnią psychologiczno – pedagogiczną, GOPS – em, parafią, rodzicami w celu 

kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 

kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie 

inicjatyw i pracy zespołowej; 

27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,  

a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

28) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego 

odbioru i wykorzystania mediów; 

32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących    

i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 

33) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; 

34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 
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2.   Do zadań Szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji 

edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz 

poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 

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

ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym 

rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

3) wspieranie: 

a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się 

umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów 

zabawy, nauki i odpoczynku, 

b) wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia 

przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się; 

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

poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania 

oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób 

nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

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

indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, 

wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności 

własnej i współdziałania w grupie; 

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

informacji i nowoczesnych technologii; 

7) organizacja zajęć: 

a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia 

emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia 

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

b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie 

eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie 

problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na 
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danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego 

dziecka, 

c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne 

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

fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku, 

d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia  

z dzieciństwa w wiek dorastania, 

e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest 

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

rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia 

przez dziecko na danym etapie rozwoju, 

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

współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, 

uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym 

etapie rozwoju dziecka, 

g) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, 

możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska 

przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy 

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

dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska, 

h) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym 

krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także 

zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości 

percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka; 

8) organizacja przestrzeni edukacyjnej: 

a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów 

edukacyjnych i wychowawczych, 

b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności 

społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie 

bezpieczeństwa, 
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c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, 

umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną 

wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego; 

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

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

11)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się; 

12)  rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

13)  praca w zespole i społeczna aktywność; 

14)  aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

3.  Do zadań Szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy: 

      1)  sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także 

kształcenie myślenia matematycznego; 

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystywanie informacji  

z różnych źródeł; 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystywaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki,  w tym 

programowanie; 

5) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań 

czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego 

odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. 

4. Cele i zadania szkoły uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły: 

1) wspieranie indywidualnej drogi rozwoju ucznia; 

2) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; 

3) kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa 

narodowego; 
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4) wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej; 

5) rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości;    

6) budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej; 

7) przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom; 

8) podniesienie świadomości na temat działania środków psychoaktywnych; 

9) rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju 

czytelnictwa; 

10)  stworzenie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego, 

intelektualnego, społecznego, moralnego, zdrowotnego i estetycznego; 

11)  inspirowanie i budzenie w uczniach dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na 

poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie; 

12)  przygotowanie młodych ludzi do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie 

przez odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw 

patriotycznych; 

13)  uczenie zasad tolerancji wobec odmienności, inności i kalectwa oraz stwarzanie 

możliwości wyrażania pozytywnych emocji w kontakcie z drugim człowiekiem; 

14)  tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu ucznia oraz kształtowanie 

właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 

5.  Szkoła realizuje zadania w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej,     

językowej poprzez organizowanie uroczystości szkolnych, aktywny udział uczniów  

w apelach, akademiach, nawiązywanie kontaktów z ludowymi artystami z naszej okolicy, 

pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego naszego regionu na zajęciach  

przedmiotowych i zajęciach świetlicy szkolnej. 

6. Szkoła rozwija świadomość przynależności do wielkiej rodziny krajów europejskich. 

 

§ 5 

 

1. Zadania Szkoły, o których mowa w § 4  są realizowane poprzez: 

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

narodowych; 

2) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego 

i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat; 
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3) wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego 

człowieka; 

4) kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego; 

5) upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju; 

6) motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska; 

7) rozwijanie zainteresowań ekologią; 

8) umożliwianie nabywania kompetencji społecznych, takich jak komunikacja  

i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych; 

9) umożliwienie udziału w projektach zespołowych lub indywidualnych; 

10)  rozwijanie u uczniów przedsiębiorczości i kreatywności.  

2. Zadania Szkoły, o których mowa w § 4 ust. 2 są realizowane poprzez: 

1) przygotowanie ucznia do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) kształtowanie kompetencji językowych uczniów na wszystkich przedmiotach; 

4) dbanie o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające 

komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały; 

5) kształcenie w zakresie posługiwania się językiem angielskim i językiem niemieckim; 

6) rozbudzanie u uczniów zamiłowania do czytania; 

7) zwiększanie aktywności czytelniczej uczniów poprzez m.in. wskazywania roli 

biblioteki oraz zachęcania do podejmowania indywidualnych prób twórczych; 

8) stwarzanie warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się  

z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania;  

9) stwarzanie możliwości do posługiwania się aplikacjami komputerowymi, 

wyszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, posługiwania się 

komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych 

umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów; 

10) uczenie dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie 

korzystania z  zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, 
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bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, nawiązywania i utrzymywania 

opartych na wzajemnych szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci. 

3. W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła:  

1) diagnozuje indywidualne potrzeby uczniów; 

2) udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej współpracując z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną; 

3) indywidualizuje wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb  

i możliwości; 

4) kieruje uczniów, którzy posiadają wady słuchu, wymowy, wzroku itd. do 

odpowiednich specjalistów poprzez współpracę z pielęgniarką szkolną; 

5) organizuje dodatkowe zajęcia wyrównawcze. 

4. W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Szkoła: 

1) dostosowuje nauczanie do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się; 

2) rozpoznaje potencjał ucznia i dobiera adekwatne formy indywidualizacji nauczania; 

3) pozwala i motywuje ucznia do osiągnięcia sukcesu na miarę jego możliwości; 

4) dba o rozwój ogólny i edukacyjny ucznia. 

5. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 Szkoła uwzględnia następujące zasady 

bezpieczeństwa: 

1) uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli; 

2) za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć odpowiada 

nauczyciel prowadzący te zajęcia; 

3) nauczyciele sumiennie pełnią dyżury na przerwach międzylekcyjnych; 

4) obowiązek nauczycieli i innych pracowników szkoły do reagowania w każdej sytuacji 

łamania zasad i regulaminów szkoły oraz statutu; 

5) organizacja zajęć świetlicowych; 

6) wdrażanie do wzajemnej pomocy koleżeńskiej; 

7) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas wycieczek oraz różnych form 

wypoczynku i rekreacji regulują odrębne przepisy zawarte w „Regulaminie 

wycieczek”. 

6. Szkoła promuje i chroni zdrowie uczniów poprzez: 
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1) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

szkoły; 

2) umożliwienie uczniowi spędzenie czasu poza godzinami lekcyjnymi w sposób 

kulturalny poprzez wyjazdy na wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na prezentacje, itp.; 

3) dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny ucznia organizując zajęcia rekreacyjno-

sportowe (np. zajęcia na basenie, turnieje, konkursy); 

4) kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów; 

5) wdrażanie uczniów do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego  

i innych osób; 

6) ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących  

z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki. 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły 

 

§ 6 

Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców;  

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 7 

Dyrektor Szkoły 

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący. 

2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają przepisy ustawy. 

3. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;  



17 

 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących;  

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez 

Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  

a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

7) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;  

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

specjalnego ucznia;  

9) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej 

opieki; 

10)  tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych; 

11)  kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole, właściwe warunki pracy i stosunki 

pracownicze; 

12)  przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy szkoły,  

a następnie do ich zatwierdzenia, kieruje ich realizacją, składa Radzie Pedagogicznej 

okresowe sprawozdania z ich realizacji, udziela informacji o działalności 

dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej szkoły także Radzie Rodziców; 

13)  ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej organizację pracy szkoły, w tym 

tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

14)  przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji 

uczniów; 
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15)  przydziela nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną stałe prace i zajęcia  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze; 

16)  wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa; 

17)  podejmuje decyzję w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich 

do innych klas na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, odroczenia dziecka od 

obowiązku szkolnego na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioskuje do kuratora oświaty  

o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

18)  zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym; 

19)  organizuje warunki do prawidłowej realizacji konwencji o prawach dziecka  

oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

20)  realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli, awansem zawodowym  

oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie określone  

w odrębnych przepisach; 

21)  prowadzi akta osobowe pracowników szkoły; 

22)  określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami 

kodeksu pracy po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków; 

23)  współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie 

ustalania regulaminów pracy, kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego, 

premiowania i nagradzania pracowników szkoły; 

24)  zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Pedagogicznej; 

25)  kontroluje realizacje obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 

dziecka sześcioletniego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

26)  odpowiada za właściwą organizację przebiegu sprawdzianów i egzaminów 

przeprowadzanych w szkole; 

27)  zapewnia higienę pracy i bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

zorganizowanych przez szkołę, wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego  

i obrony cywilnej; 
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28)  kontroluje i monitoruje obowiązek szkolny i nauki uczniów; 

29)  zatwierdza Szkolne Zestawy Programów Nauczania i Szkolne Zestawy 

Podręczników; 

30)  podaje do publicznej wiadomości Szkolny Zestaw Programów i Szkolny Zestaw 

Podręczników; 

31)  powołuje komisję rekrutacyjną; 

32)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

33)  sprawuje nadzór nad awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

34)  zarządza funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły; 

35)  dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole oraz o powierzone mienie; 

36)  opracowuje arkusz organizacyjny szkoły; 

37)  zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  

w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie 

zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe 

nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora Szkoły; 

38)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

39)  odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

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

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje  

w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;  

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły;  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Szkoły; 

4) dokonuje oceny pracy nauczyciela; 
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5) przewodniczy komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego; 

6) nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego; 

5. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:  

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły;  

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej 

kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny;  

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;  

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym;  

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;  

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez Szkołę. 

6. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

7. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców, rodzicami i  Samorządem Uczniowskim. 

8. Szczegółowy przydział zadań, kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora ustala Wójt 

Gminy Trzciana. 

9. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go nauczyciel tej szkoły 

wyznaczony przez organ prowadzący. 

 

§ 8 

Rada Pedagogiczna 

 

1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”, która jest 

organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Przewodniczącym Rady  Pedagogicznej jest Dyrektor. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem 
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doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej. 

4.  Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania  

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego organu prowadzącego szkołę, albo co 

najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z aktualnym regulaminem Rady Pedagogicznej. 

6. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  

o działalności szkoły. 

7. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.  

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planu pracy Szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji, promocji uczniów  

i ukończenia szkoły; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu 

doskonalenia pracy Szkoły; 

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

7) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 
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edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

8) udzielenie zezwolenia na promowanie jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego  

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 

9) podejmowanie decyzji o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

i zgody rodziców; 

10)  podejmowanie uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły; 

11)  uchwalanie statutu szkoły i wprowadzanych zmian (nowelizacje) do statutu. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego Szkoły; 

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

4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

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

szkolnego; 

6) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

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

wyróżnień; 

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

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

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza; 

10)  wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

11)  opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

12)  opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego; 
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13)  opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze. 

10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.  

11. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko Dyrektora. 

12. Zestaw wszystkich kompetencji i uprawnień Rady Pedagogicznej opracowuje Dyrektor. 

13. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie 

uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Rady Pedagogicznej. 

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. 

15. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób 

postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa. 

16. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

17. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady 

Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania 

zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności 

Rady Pedagogicznej”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem. 

18. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

19. Obecność nauczycieli na zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie 

rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. 

Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako 

nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

 

§ 9 

Rada Rodziców 

 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej „Radą Rodziców”, która reprezentuje ogół 

rodziców uczniów Szkoły. 
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2. W skład Rady Rodziców wchodzą po trzech przedstawicieli 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 może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach Szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo--

profilaktycznego Szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Szkoły;  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 

4) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 

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

a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

5) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców; 

6) opiniowanie eksperymentu pedagogicznego do wprowadzenia w Szkole; 

7) opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 

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

9) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych,  

w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu; 

10) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela 

za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie 

przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. 
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6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

Szkoły, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

7. Rada rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców”. Regulamin nie może 

być sprzeczny ze statutem. 

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

konkursowej na Dyrektora Szkoły. 

9. Regulamin, o którym mowa w ust. 7 określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

§ 10 

Samorząd Uczniowski 

 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. Samorząd tworzą 

wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa aktualny „Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego” uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznania się z zestawem programów nauczania, z ich treścią, celami  

i stawianymi wymaganiami;  

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań;  

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie 

godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona 

wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z Dyrektorem;  

6) opiniowania organizacji Szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć; 

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

5. Do kompetencji Samorządu należy: 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

2) opiniowanie wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły 

jednolitego stroju; 

3) opiniowanie wzoru jednolitego stroju. 

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania  z zakresu 

wolontariatu. 

7. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określają przepisy § 19 

statutu.  

§ 11 

Współdziałanie organów szkoły 

 

1. Każdy organ szkoły działa samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach posiadanych 

kompetencji, zgodnie z Prawem Oświatowym i Statutem Szkoły. 

2. Współpraca organów szkoły odbywa się we wszystkich obszarach funkcjonowania 

szkoły, a w szczególności w zakresie edukacji i wychowania, organizacji pracy szkoły, 

organizacji przestrzeni szkoły i terenu wokół niej. 

3. Relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym 

szacunku i zaufaniu. 

4. Współpraca odbywa się poprzez:  
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1) wzajemne   informowanie - Samorząd  Uczniowski  i  Rada  Rodziców  są  na  bieżąco 

informowani  o  tym,  co  się  dzieje  w  szkole  i  jakie  są  zamierzenia  Dyrektora   

i  Rady Pedagogicznej, Samorząd  Uczniowski i  Rada  Rodziców  informują  szkołę  

o  swoich potrzebach i zamierzeniach; informowanie odbywa się podczas zebrań  

z rodzicami, konsultacji, za pośrednictwem strony internetowej; 

2) konsultacje - Dyrektor  i  Rada  Pedagogiczna  dają  Samorządowi  Uczniowskiemu  

i  Radzie  Rodziców  możliwość  wypowiedzenia  się  na  temat  planowanych  działań 

i decyzji; 

3) współdecydowanie – polega  na  pełnym  partnerstwie  pomiędzy  Dyrektorem,  Radą 

Pedagogiczną,  Samorządem  Uczniowskim  i  Radą  Rodziców,  wszystkie  organa są 

zaangażowane   w   proces   decydowania   o   proponowanych   rozwiązaniach  

i  podejmowania  na  ich  podstawie  wspólnych  działań,  za  które  wszyscy  biorą  

pełną odpowiedzialność; 

4) decydowanie – po  przekazaniu  przez  Dyrektora  i  Radę  Pedagogiczną na  

wykonanie określonego  zadania władzy  w  danym  obszarze  uczniom  lub  

rodzicom,  Samorząd Uczniowski  lub  Rada  Rodziców  samodzielnie  podejmują  

decyzje,  jedynie  informując Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną o jej kształcie. 

5. Celem i efektem współpracy organów szkoły powinny być w szczególności: 

1) wspólne opracowywanie i realizowanie koncepcji pracy szkoły; 

2) stwarzanie  w  szkole  przestrzeni  do  dialogu  i  współpracy  dla  uczniów,  

nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego; 

3) dążenie do wzrostu identyfikacji uczniów i rodziców ze szkołą; 

4) pogłębianie poczucia współodpowiedzialności za szkołę; 

5) wspólne rozwiązywanie szkolnych problemów oraz świętowanie sukcesów; 

6) eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. 

6. Dyrektor  Szkoły  ma  prawo  wydawać  zalecenia  wszystkim  organom  szkoły, jeżeli  

ich działalność narusza interesy szkoły i nie służy jej rozwojowi i dobremu imieniu. 

 

§ 12 

Sposób rozwiązywania sporów między organami 

 

1. Żaden z organów szkoły nie powinien inicjować sytuacji spornych dotyczących spraw 

szkoły i społeczności szkolnej. 
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2. Każdy  organ  powinien dążyć  do  jak  najszybszego,  polubownego  rozstrzygania  

spornych spraw wewnątrz  szkoły,  kierując  się  zasadą  obiektywizmu   

i  z  zachowaniem  następujących zasad: 

1) kluczowe  problemy  szkoły  są  rozwiązywane  we  wspólnym  działaniu  

przedstawicieli poszczególnych organów; 

2) każdy organ rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy swoimi członkami; 

3) sprawy  sporne  pomiędzy  nauczycielami,  a  rodzicami  lub  uczniami  rozstrzyga  

Dyrektor Szkoły, który może w tym zakresie współpracować odpowiednio  

z przewodniczącym Rady Rodziców lub z przewodniczącym Samorządu 

Uczniowskiego; 

4) w  przypadku  braku  porozumienia  organów  na  poziomie  szkoły  kompetencje  do  

rozpatrzenia wszelkich sporów ma organ prowadzący szkołę, sprawę do rozstrzygnię-   

cia organowi prowadzącemu przekazuje Dyrektor Szkoły. 

3. Dyrektor   Szkoły   przyjmuje   i   rozpatruje   wnioski   i   skargi   dotyczące   nauczycieli 

i pracowników niepedagogicznych. 

4. Rada Rodziców może złożyć skargę na działania Dyrektora Szkoły do Rady Gminy. 

5. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą 

Rodziców:  

1) Dyrektor Szkoły prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne 

decyzje;  

2) Dyrektor Szkoły, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze 

stanowiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk;  

3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 

strony sporu; 

4) Dyrektor Szkoły informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie 

wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.  

6. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor Szkoły,    

powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów szkoły, a Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela 

do pracy w zespole. 

7. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne,  

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

8. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne.  
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9. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego. 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja Szkoły 

§ 13 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

 

§ 14 

Arkusz organizacyjny szkoły 

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

określa arkusz organizacji Szkoły. Co zawiera arkusz organizacji szkoły określają 

szczegółowo odrębne przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

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

Pedagogicznej oraz zakładowym organizacjom związkowym stosowanie do przepisów,  

o których mowa w ust. 1.   

3. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii 

Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z Delegaturą w Tarnowie. 

 

§ 15 

Oddział 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkół jest oddział. Uczniowie w jednorocznym 

kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych przewidzianych planem nauczania i programami dopuszczonymi do użytku 

w Szkole. 

2. Liczba uczniów w oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25. 

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego  
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w obwodzie Szkoły, Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, 

jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2. 

4. Na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w ust. 3, oraz za zgodą organu 

prowadzącego szkołę, Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, 

zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2. Liczba uczniów 

w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III Szkoły zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4, 

w Szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 15 ust. 7 Prawa 

Oświatowego. 

6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze 

zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

7. Zasady tworzenia oddziałów klas IV – VIII określa organ prowadzący. 

8. Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych regulują odrębne przepisy. 

9. Organizację  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują przepisy 

dotyczące organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach 

publicznych. 

10. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych oraz 

międzyklasowych, a także poza systemem klasowo-lekcyjnym. 

 

§ 16 

1. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy 

rozkład zajęć edukacyjnych ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 20 minut. 

3. W szkole organizuje się naukę religii oraz etyki w oparciu o odrębne przepisy prawa: 

1) stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretariacie   

Szkoły; 

2) wniosek, o którym mowa w pkt. 1, nie musi być ponawiany w kolejnym roku 

szkolnym, może jednak zostać zmieniony.  
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4. W Szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe 

uczniów i ich zainteresowania: 

    1)   zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 4 prowadzone są przez nauczycieli; 

2)  na początku roku szkolnego, Dyrektor Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną, opracowują 

propozycję zajęć pozalekcyjnych; 

3) udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych jest dobrowolny  

i wymaga zgody rodziców; 

4) na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz 

przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5) nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych na 

początku roku szkolnego i przedstawienia go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły; 

6) organizowanie zajęć pozaszkolnych nie może powodować zakłóceń toku realizacji 

programów nauczania i podstawy programowej.  

5. Wszystkie zajęcia pozaszkolne mogą odbywać się w godzinach otwarcia szkoły i po 

zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć realizowanych w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej przez uczniów w nich uczestniczących. 

6. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w terminach innych niż wymienione w ust. 5 wymaga 

uzyskania zgody Dyrektora Szkoły.  

7. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów   

i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej 

umowy przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 17 

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

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. W klasach I-III podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne (edukacja polonistyczna, edukacja językowa, język obcy nowożytny, edukacja 

muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja 
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matematyczna, edukacja informatyczna, zajęcia komputerowe, edukacja techniczna  

i wychowanie fizyczne) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku 

powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu edukacji językowej, języka obcego 

nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, edukacji informatycznej, zajęć 

komputerowych lub wychowania fizycznego innym  nauczycielom wymiar godzin tych 

zajęć określa ramowy plan nauczania. 

 

§ 18 

1. W Szkole w zależności od potrzeb odbywa się nauczanie w oddziale integracyjnym. 

2. W Szkole w zależności od potrzeb odbywa się wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. 

3. W Szkole w zależności od potrzeb odbywają się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

4. Ilość i rodzaj zajęć z ust. 1, 2, 3 regulują odrębne dokumenty. 

 

§ 19 

Wolontariat 

 

1. W szkole w ramach działań Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Caritas można 

organizować pracę wolontariacką uczniów na rzecz pomocy innym. 

2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.  

3. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, 

uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących.  

4. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować na rzecz 

innych.   

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

edukacyjnych. 

6. Nieletni wolontariusze zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie 

w Wolontariacie.   

7. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:   

1) środowisko szkolne;  

2) środowisko pozaszkolne. 

8.   Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:  

1) świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, przygotowywaniu 

spotkań i występów; 



33 

 

2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce; 

3) uczestniczyć w działalności charytatywnej; 

4) pomagać w organizacji zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego. 

9.   Do zadań Rady Wolontariatu należy: 

1) rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy; 

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

świadczenia pomocy; 

3) opiniowanie i wybór ofert złożonych w Szkole.  

 

 

§ 20 

Pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest          

potrzebna pomoc i wsparcie. 

 

1. Szkoła organizuje różne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn 

rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również 

pomoc materialną. 

2. Szkoła sprawuje opiekę nad wszystkimi uczniami, a w szczególności nad uczniami  

z deficytami rozwojowymi.  

3. Szkoła w miarę możliwości pomaga uczniom z deficytami rozwojowymi poprzez:  

1) organizację zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych; 

2) organizację gimnastyki korekcyjnej,  

3) współpracę z rodzicami w zakresie pomocy udzielanej przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną i uwzględniania, za zgodą rodziców, opinii tej poradni 

do wyrównywania i korygowania braków w obszarze umiejętności i wiadomości 

dziecka,  

4) organizację nauczania indywidualnego,  

5) kształcenie dzieci programem szkoły specjalnej w szkole macierzystej,  

6) zapewnienie właściwych warunków do nauki dzieciom niedowidzącym  

i niedosłyszącym,  

7) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, 

8) organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 
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4. Szkoła jest zobowiązana do poinformowania rodziców o możliwości kształcenia  

w szkołach specjalnych, oddziałach integracyjnych, oddziałach wyrównawczych. 

5. Szkoła jest zobowiązana do opracowania kryteriów wymagań i kryteriów oceniania 

dostosowanych do specyfiki uczniów mających szczególne potrzeby edukacyjne.  

6. Nauczyciele uczący uczniów mających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej 

zobowiązani są do dostosowania wymagań programowych, zgodnie z zaleceniami poradni.  

7. Szkoła udziela pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej w miarę 

swoich możliwości poprzez: 

1) organizowanie nieodpłatnych posiłków, 

2) dofinansowanie do wycieczek i wyjazdów poza szkołę,  

3) przyznawanie zapomóg losowych, 

4) zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie, 

5) innych w zależności od potrzeb i możliwości szkoły. 

8. Decyzję o przyznaniu pomocy materialnej, w ramach posiadanych środków podejmuje 

Szkolna Komisja Socjalna, w skład której wchodzi: Dyrektor Szkoły, pedagog, 

wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza.  

9. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji losowej 

współpracując z innymi instytucjami na mocy odrębnych przepisów. 

10. Szkoła pomaga dzieciom osieroconym, zaniedbanym, na drodze regulowanej 

przepisami prawa, wnioskując o ustalenie opieki, umieszczenie w placówce opiekuńczej 

lub ustalenie kuratora sądowego. 

11. Szkoła w celu wsparcia uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej lub 

materialnej wnioskuje o doradztwo i pomoc do:  

1) Sądu Rodzinnego i Nieletnich,  

2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

3) Rzecznika Praw Uczniowskich,  

4) Małopolskiego Kuratora Oświaty, 

5) innych instytucji, których celem statutowym jest udzielanie pomocy dzieciom. 
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§ 21 

Biblioteka szkolna 

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

programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci  

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

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

pedagogicznej wśród rodziców.    

2. Biblioteka dysponuje pomieszczeniami na gromadzenie księgozbioru biblioteki, 

pracownię multimedialną oraz czytelnię. 

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

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

4. Biblioteka czynna jest w wyznaczonych godzinach pracy Szkoły, które pozwalają 

uczniom na korzystanie z zasobów biblioteki przed, jak i po lekcjach. 

5. W zakresie współpracy z uczniami biblioteka: 

1) włącza uczniów do pomocy przy oprawie książek; 

2) prowadzi zajęcia biblioteczne; 

3) udostępnia książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne czytelnikom 

indywidualnym i zbiorowym w wypożyczalni i czytelni; 

4) zaznajamia uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej; 

5) umożliwia uczniom swobodne przeglądania i dokonywanie wyboru książek; 

6) przygotowuje do samodzielnego doboru wartościowych książek i materiałów 

bibliotecznych do potrzeb i możliwości rozwojowych czytelników; 

7) prowadzi rozmowy z poszczególnymi czytelnikami na temat ich lektury  

(wywiad czytelniczy), udziela porad bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych 

 i tekstowych w zależności od potrzeb odbiorców; 

8) wdraża do umiejętnego posługiwania się książką, czasopismem oraz do  

korzystania z różnych typów wydawnictw i pomocy bibliotecznych; 

9) przysposabia uczniów do korzystania z biblioteki publicznej; 

10) przysposabia uczniów starszych klas do posługiwania się bibliografią i innymi  

źródłami informacji o drukach i materiałach bibliotecznych; 
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11) wyrabia u uczniów nawyk czytania czasopism i prasy; 

12) propaguje zbiory biblioteki i czytelnictwa poprzez organizowanie różnych form pracy 

czytelniczej przy współudziale członków Rady Pedagogicznej;  

13) wyrabia u uczniów dbałość o estetykę i utrzymanie porządku w bibliotece; 

14) umożliwia wsparcie dydaktyczne i wychowawcze poprzez organizowanie 

dodatkowych zajęć w czytelni szklonej, zwłaszcza dla dzieci z rodzin o trudnej 

sytuacji materialnej lub socjalnej; 

15) umożliwia uczniom korzystanie z komputerów. 

6. W zakresie współpracy z nauczycielami i wychowawcami bibliotekarz:  

1) udziela informacji o stanie czytelnictwa indywidualnego i klasowego uczniów oraz  

w statystykach klasowych udostępnionych na gazetce szkolnej; 

2) informuje uczniów o roli czytelnictwa w edukacji; 

3) udostępnia książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne; 

4) przygotowuje materiały i wnioski do analizy czytelnictwa na zebrania Rady 

Pedagogicznej; 

5) informuje o zgromadzonych materiałach na temat prawa oświatowego, reformy 

edukacji oraz awansu zawodowego; 

6) realizuje zamówienia tematyczne wspierające proces dydaktyczny, wychowawczy  

i opiekuńczy; 

7) udostępnia czytelnię nauczycielowi pracującemu z małymi grupami uczniów. 

7. W zakresie współpracy z rodzicami oraz innymi bibliotekami: 

1) biblioteka udostępnia książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne; 

2) pomaga w doborze lektury dla ucznia i wypożycza potrzebne materiały; 

3) zapewnia rodzicom swobodny i stały dostęp do informacji na temat czytelnictwa 

swojego dziecka; 

4) rodzice mogą zaproponować bibliotece aktywną pomoc i współuczestnictwo  

w organizowaniu wystaw, konkursów i imprez czytelniczych; 

5) współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi, w szczególności z najbliższą  

biblioteką publiczną, z której korzystają uczniowie, polegająca na wspólnym  

organizowaniu imprez czytelniczych, uzgadnianiu zasad uzupełnienia  

zbiorów w celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych uczniów, wymianie  
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obserwacji dotyczących czytelnictwa i doświadczeń w pracy z uczniami, organizacji 

konkursów, szkoleń. 

8. Do zadań biblioteki w zakresie tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi należy: 

1) udostępnianie sprzętu komputerowego; 

2) korzystanie ze stron internetowych. 

9. Do zadań biblioteki w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań 

uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się należy:  

1) organizowanie wystaw książek; 

2) informowanie o nowych książkach w bibliotece;  

3) prowadzenie konkursów czytelniczych. 

10. Do zadań biblioteki w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających 

wrażliwość kulturową i społeczną uczniów należy: 

1) organizowanie prezentacji tematycznych; 

2) organizowanie konkursów szkolnych. 

11. W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki zgodnie  

z przepisami rozporządzenie ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 

narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 

12. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) udzielanie szczegółowych informacji na temat zbiorów; 

3) udzielanie porad czytelniczych; 

4) informowanie wychowawców i rodziców o czytelnictwie uczniów; 

5) prowadzenie lekcji bibliotecznych w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli; 

6) współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami; 

7) organizowanie apeli z okazji Dni Książki oraz konkursów i wystaw propagujących 

czytelnictwo; 

8) doskonalenie własnego warsztatu pracy;  

9) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa; 
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10) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno – 

wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami informacji;  

11) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

12) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w Szkole; 

13) planowanie pracy biblioteki, prowadzenie ewidencji zajęć w "Dzienniku zajęć 

biblioteki szkolnej" i opracowywanie sprawozdawczości; 

14) gromadzenie zbiorów tj. stałe ich uzupełnianie i selekcjonowanie przy współpracy 

grona nauczycielskiego z uwzględnieniem materiałów dotyczących naszego regionu; 

15) troska o zabezpieczenie, prawidłowe rozmieszczenie i konserwację zbiorów; 

16) prowadzenie katalogu rzeczowego, alfabetycznego, ilustrowanego dla dzieci oraz 

zbiorów audiowizualnych;  

17) prowadzenie warsztatu informacyjnego w postaci wydzielonego księgozbioru 

podręcznego, kartotek zagadnieniowych oraz teczek tematycznych; 

18) prowadzenie ewidencji zbiorów w księdze inwentarzowej, ich wycena  

w przypadku darów oraz odpisywanie ubytków w rejestrze ubytków; 

19) uzgadnianie stanu majątkowego z GZOS w Trzcianie pod koniec roku 

kalendarzowego; 

20) opracowywanie biblioteczne zbiorów tzn. znakowanie pieczęcią oraz klasyfikowanie 

do odpowiednich działów biblioteki, nanoszenie sygnatury  i numeru inwentarzowego 

oraz zakładanie kart książek i kart katalogowych do prowadzonych przez bibliotekę 

katalogów; 

21) organizacja udostępniania zbiorów i prowadzenia kontroli wypożyczeń  

z wypożyczalni, kontroli odwiedzin w czytelni oraz statystyki; 

22) prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej, okresowej i rocznej; 

23) właściwe urządzenia i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska  

o estetykę wnętrza biblioteki; 

24) protokolarne przyjęcie biblioteki od poprzednika lub przekazanie następcy  

w sposób określony obowiązującymi przepisami i udział w inwentaryzacji zbiorów; 

25) ewidencja i opracowywanie darmowych podręczników dla uczniów i nauczycieli; 

26) współpraca z innymi bibliotekami.  
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13. Funkcje i zadania biblioteki: 

1) służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły; 

2) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę 

czytelniczą; 

3) umożliwia poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych 

źródeł, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych; 

4) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych 

źródeł informacji oraz bibliotek; 

5) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory 

biblioteczne na zajęciach z uczniami; 

6) wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom  

wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym); 

7) zaspokaja potrzeby kulturalno – społeczne uczniów; 

8) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

9)  współuczestniczy w działaniach mających na celu rozbudzanie i rozwijanie 

indywidualnych zainteresowań uczniów oraz kształtowanie nawyku czytania. 

 

§ 22 

Świetlica 

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

2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zostają dłużej w Szkole ze względu na 

czas pracy ich rodziców, organizację dowożenia lub dojazdu uczniów do Szkoły, rodzin 

niepełnych, wielodzietnych, wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin 

zastępczych i inne okoliczności, które wymagają zapewnienie opieki tym uczniom  

w Szkole. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do świetlicy 

szkoły kompletnie wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Karty 

zgłoszenia dziecka do świetlicy”.  

3. Zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” informacje stanowią podstawę 

przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa.  

4. Czas pracy świetlicy ustala co roku Dyrektor Szkoły, uwzględniając potrzeby rodziców  

w tym zakresie.  

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

nie może przekraczać 25. 
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6. Świetlica realizuje działania na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy 

zatwierdzanego przez Dyrektora Szkoły.  

7. Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

8. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala Dyrektor Szkoły  

w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, 

potrzeby rodziców  i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych.  

9. Informacje na temat godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na 

początku roku szkolnego. 

10. Praca świetlicy ma na celu: 

1) zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy; 

2) właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach. 

11. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające: 

1) potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości 

psychofizyczne; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny; 

4) odrabianie lekcji; 

5) przygotowywanie uczniów na uroczystości szkolne. 

12. Do zakresu zadań wychowawcy świetlicy należy: 

1) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy; 

2) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy; 

3) pomoc w odrabianiu zadań domowych; 

4) rozwijanie zainteresowań uczniów; 

5) prowadzenia na bieżąco dziennika zajęć świetlicowych; 

6) właściwa organizacja pracy; 

7) właściwy stan estetyczny pomieszczeń świetlicy oraz powierzony sprzęt i pomoce 

naukowe. 

13. Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy: 
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1) kulturalne zachowywanie się na zajęciach świetlicowych; 

2) stosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy; 

3) zwolnienie na podstawie usprawiedliwienia podpisanego przez rodzica. 

14. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy określono w aktualnym 

„Regulaminie świetlicy”, z którym rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznanie się. 

15. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa aktualny „Regulamin 

świetlicy”. 

 

 

Rozdział 5 

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

§ 23 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

 

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

     uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

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

    bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji    

    dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia                         

    w szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły  

    i w życiu oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez  

    ucznia; 
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6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych  

dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym 

dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba 

zorganizowania wynika w szczególności z:  

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 
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6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych. 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 

3) dyrektor szkoły; 

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 

5) higienistka szkolna; 

6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

7) asystent edukacji romskiej; 

8) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy  lub ucznia; 

9) pracownik socjalny; 

10) asystent rodziny; 

11) kurator sądowy; 

12) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży. 

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

wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się 

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

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 
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2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności: 

a) pedagog, 

b) psycholog szkolny,                                               

c) logopeda, 

d) terapeuta pedagogiczny 

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

 

§ 24 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela  

w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki 

nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach 

zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu 

organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:  

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: 

Adresaci Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności  

w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego  

Zadania Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
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Podstawa 

udzielania 

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek 

ucznia, rodzica, opinia ppp 

Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć 

Czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut 

Liczba 

uczestników 

Maksimum 8 osób 

Okres udzielania 

pp 

Zgodnie z decyzją dyrektora 

 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia: 

Adresaci Uczniowie szczególnie uzdolnieni 

Zadania Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.  

Podstawa 

udzielania 

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek 

ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach 

Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć 

Czas trwania 

jednostki zajęć 

45 minut 

Liczba 

uczestników 

Maksimum 8 osób 

Okres udzielania 

pp. 

Zgodnie z decyzją dyrektora 
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3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 

Adresaci dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się  

Zadania Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo 

wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną 

formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

Podstawa 

udzielania 

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp 

Prowadzący Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych 

zajęć 

Czas trwania 

jednostki zajęć 

60 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla 

ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć) 

Liczba 

uczestników 

Maksimum 5 osób 

Okres udzielania 

pp 

Zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu, opinii ppp 

 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze 

terapeutycznym: 

Adresaci Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 

społeczne 

Zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego 

Podstawa 

udzielania 

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp 
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Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć 

Czas trwania 

jednostki zajęć 

60 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla 

ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć) 

Liczba 

uczestników 

Maksimum 10 osób 

Okres udzielania 

pp 

Zgodnie z decyzją dyrektora 

5) zajęcia logopedyczne: 

Adresaci Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 

językowej 

Zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek 

specjalistów po badaniach przesiewowych 

Podstawa 

udzielania 

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp, wniosek 

nauczyciela 

Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć 

Czas trwania 

jednostki zajęć 

60 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla 

ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć) 

Liczba 

uczestników 

Maksimum 4 osoby 

Okres udzielania 

pp 

Zgodnie z decyzją dyrektora 
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6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

3. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga  

i psychologa szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu; 

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

pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku  potrzeby 

indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem; 

3) warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia 

się; 

4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie 

opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan 

zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach 

lekcyjnych.   

 

§ 25 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu 

 

1.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań   

i uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej 

samooceny i wiary w siebie; 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału 

twórczego uczniów; 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 

prospołecznych; 

5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 
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2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują 

pracę: 

1) na lekcji; 

2) poza lekcjami; 

3) poza szkołą; 

4) inne formy. 

3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych 

i w domu; 

4) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki. 

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej 

pracy ucznia w domu; 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych 

ucznia; 

5) składa wniosek do Dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub 

indywidualny tok nauki. 

5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów  

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii  i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 

składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp. 
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7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  

i uzdolnieniami uczniów. 

8. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny 

tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w statucie szkoły. 

9. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień   

i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką 

nauczyciela. 

 

§ 26 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

 

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

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach   

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach; 

2) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

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

orzeczenia; 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa 

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
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pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest 

zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej 

pracy z uczniem; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, 

która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi 

ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują 

wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie 

definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.  

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy  

w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym   

z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy  przekazuje 

informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli 

termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany  komunikat zapisuje w dzienniku 

lekcyjnym. 

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu  

w dzienniczku ucznia/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem. 

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia 

rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii 

nauczycieli uczących w klasie.  

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w oddziale   

w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, 

wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy   

z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację   
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o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co 

najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.  

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od 

poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia Dyrektorowi 

szkoły. 

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje                               

z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje 

powyższą informację w dzienniku zajęć lub  listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, 

zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.  

12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

swojemu dziecku. 

13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją  

i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. 

14. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się  

w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.   

15. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą 

rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy 

i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.  

16. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica.  

17. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                       

i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej. 
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18. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych może być niższa. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

decyduje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na 

podstawie opinii wychowawcy. 

19. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy 

własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy. 

20. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

21. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

22. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami 

specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie 

zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

23. W szkole zatrudniony jest pedagog,  logopeda,  na miarę potrzeb specjaliści, posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

24. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, 

logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. W szkole 

mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu 

komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach 

umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.  

25. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela poradnia pedagogiczno-psychologiczna  

w Bochni na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 
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§ 27 

Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

prowadzą obserwację pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności  

w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych 

działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy 

funkcjonowania ucznia w szkole; 

6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach 

organizowanych przez wychowawcę; 

7) uzupełnianie karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez 

wychowawcę w obszarze dostosowania treści przedmiotowych; 

8) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia. Nauczyciel jest 

obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,  

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań 
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edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 

opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia; 

9) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych  

i dodatkowych zajęciach polega na: 

a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 

b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia, 

c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia, 

d) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych, 

e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;   

10) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno-

wyrównawczych, rewalidacyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych 

specjalistycznych);  

11) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                                

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania 

postępów ucznia; 

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej; 

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

14) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 

15) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim 

charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania 

informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 
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b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

 

§ 28 

Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów 

 

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej 

klasy do obowiązków wychowawcy należy: 

1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne 

zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów; 

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów; 

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;  

4) wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, 

obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów  

w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi  

w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej 

relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, 

dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów 

dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez 

specjalistów i do pogłębionej diagnozy; 

5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie; 

6) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

złożenia wniosku do Dyrektora Szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do 

uruchomienia w Szkole; 
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7) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo 

wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub 

upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz 

wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji 

kancelaryjnej; 

8) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 

9) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  i postępach ucznia; 

10) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

11) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie  

z zapisami w statucie szkoły i procedurze ppp; 

12) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych   

i psychologicznych;  

13) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej; 

14) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

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

rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami; 

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów  z rówieśnikami; 
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7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce; 

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej 

mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu 

udzielania im pomocy w nauce; 

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

się;  

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania 

trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego  

i efektywnego organizowania sobie pracy; 

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

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

mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, 

samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów  

w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników  

w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie 

przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek  

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

szkolnych i mają trudności  w uzupełnieniu materiału; 

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

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

wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”;  

13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie 

pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie 

tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw   

i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, 

menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru; 

14) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich 

zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom; 
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15) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami 

o udzielenie pomocy.  

 

§ 29 

Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa 

 

1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy: 

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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;  

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą 

aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

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

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

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

pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
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10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  

z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem 

rodziców i wychowawców; 

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad                          

w zakresie wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, 

rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, 

szkoleń wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych; 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami  

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;  

15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

17) przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych; 

18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Gabinet pedagoga/psychologa znajduje się na parterze. Na drzwiach wejściowych 

umieszcza się godziny dyżuru pedagoga i psychologa.  Wszelkie informacje do rodziców 

widnieją na stronie internetowej szkoły lub na tablicy ogłoszeń dla rodziców.  

 

§ 30 

Zadania i obowiązki logopedy 

1. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:  

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

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;  

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców                       

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;  
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3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu oddziału 

przedszkolnego i szkoły,   

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Gabinet logopedyczny/terapii zajęciowej znajduje się na parterze. Na drzwiach 

wejściowych umieszcza się godziny dyżuru logopedy. 

 

§ 31 

Zadania i obowiązki doradcy zawodowego 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne                                

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                                    

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;                               

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań                                   

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                         

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 

8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 32 

Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;  

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo  

w życiu oddzialu przedszkolnego i szkoły;   

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym;   

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;  

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

szkoły i placówki,   

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

6) udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
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8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców  

i wychowawców; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 33 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, 

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

 

1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne 

prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych/integracyjnych na każdym etapie 

edukacyjnym.  

2.  Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 

społecznym: 

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

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny                                

i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości 

organizacyjnych szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych 

naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji. 

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

kształcenia specjalnego. 
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4. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres 

nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 

uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu,  

o którym mowa w statucie oraz zgody rodziców. 

6. Opinie o której mowa w ust. 5 sporządza się na piśmie. 

7. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 

wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

8. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Dyrektor szkoły nie później niż do końca 

lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

9. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych 

dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.  

10. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu 

lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub 

autyzmem  z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego                                 

z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu 

edukacyjnego. 

12. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  

z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po  

2 godziny tygodniowo na ucznia. 

13. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie 

nauczania i arkuszu organizacyjnym. 
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14. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

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

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

15. W szkole da uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 

1)  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie: 

a) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna), 

b) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logo rytmiki), 

c) korekcyjno-kompensacyjne, 

d) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji, 

e) zajęcia specjalistyczne, terapia psychologiczna, 

f) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp; 

2) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

4) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu. 

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

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

17. Nauczyciele, o których mowa w ust. 16: 

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 w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 
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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. 

18. 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 przez nauczycieli, o których mowa w ust. 16, lub w których nauczyciele ci 

uczestniczą. 

19. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez 

tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu  

o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do  

1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. 

20. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole. 

21.  W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  

o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany 

dalej Zespołem Wspierającym. 

22. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog 

szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.  

23. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. 

Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym 

wyprzedzeniem.  

24. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek Dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej; 



67 

 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub 

inny specjalista; 

3) asystent lub pomoc nauczyciela. 

25. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są 

zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie                          

o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych.  

W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału  

w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu. 

26. Zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po 

dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając 

diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte  

w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną.  

27. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia                          

o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki 

został opracowany poprzedni program.  

28. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań   

o charakterze socjoterapeutycznym, 

d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 
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3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone 

przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;  

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

współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, 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; 

7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do  

5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba. 

29. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie 

posiedzenia zespołu listownie. 

30. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu 

funkcjonowania ucznia.                                  

31. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są 

niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej  o ustalonych dla dziecka formach, okresie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których 

poszczególne formy będą realizowane.    

32.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które  

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

33. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program 

edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń 

zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu  

w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań. 
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§ 34 

Nauczanie indywidualne 

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

obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje 

się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania   

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

3. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego  

z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela Dyrektor nauczycielom zatrudnionym  

w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania w klasach I-III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm 

nauczycielom. 

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić  

w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości 

miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu 

nauczyciela na zajęcia.  

6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym  

i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

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

wskazaniami w orzeczeniu.  

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych ucznia,  z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie                         

z odrębnymi przepisami (WF, język obcy).   

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, Dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których 

zajęcia są realizowane.  
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10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś 

Dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.  

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

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego 

bezpośrednio z uczniem wynosi: 

1) dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8,  prowadzonych w co najmniej 2 dniach; 

2) dla uczniów klasy IV- VIII - od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 

13. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego 

należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; 

2) udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego IPET; 

3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia 

ucznia w życiu szkoły; 

4) podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 

5) podejmowanie działań;  

6) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych. 

14.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków  

z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, Dyrektor szkoły organizuje 

różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych 

zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz 

stanowisko rodziców odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.  

15. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego                        

w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz                                  

z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, 

umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.    

16. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców 

wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia 

umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia 
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nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię ppp, która wydała 

orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę. 

17. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu  na 

zasadach określonych w statucie szkoły.  

 

§ 35 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki (ITN) lub realizację 

indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się o ITN 

powinien wykazać się: 

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

przedmiotów; 

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 na ITN mogą wystąpić:   

1) uczeń -  za zgodą rodziców; 

2) rodzice  ucznia; 
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3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek – za zgodą rodziców. 

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. 8 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 realizację w ciągu jednego roku 

szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna 

opinia organu nadzoru pedagogicznego. 

13. Zezwolenia udziela się na czas określony. 

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby 

pracować. 

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna  

i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie 

niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie. 

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy 

lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole 

wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie. 

17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji 

indywidualnych; 



73 

 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego 

wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo 

dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych  

z nauczycielem. 

18.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub                      

2 godziny co dwa tygodnie. 

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

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

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

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

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej dobrą. 

22. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia. 

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

24. 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”. 

 

§ 36 

Współdziałanie szkoły z rodzicami 

 

1. Rodzice ucznia są obowiązani w szczególności do:  

1) zgłoszenia dziecka do szkoły w terminie i zgodnie z zasadami ustalonymi  

w aktualnym regulaminie rekrutacji; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole; 

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 

5) aktywnego wspierania dziecka i nauczycieli w procesie nauczania; 

6) aktywnej i ścisłej współpracy ze szkołą w czasie planowania udzielania dziecku 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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7) systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami oraz udziału w zebraniach 

z rodzicami; 

8) wychowywania swoich dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;  

9) wychowywania swoich dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywanie ich;  

10) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia 

wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych;  

11) włączania się w życie szkoły ich dziecka i stanowienie istotnej części społeczności 

lokalnej;  

12) poświęcanie czasu i uwagi swoim dzieciom, i ich szkole tak, aby wzmocnić ich 

wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania. 

2. Rodzice ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia  

Dyrektora szkoły są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych  

w tym zezwoleniu. 

3.  Rodzice ucznia mają prawo do: 

1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno–wychowawczymi  

i opiekuńczymi szkoły w szczególności poprzez: 

a) zapoznanie przez wychowawcę oddziału, do którego uczęszcza dziecko, na 

pierwszym zebraniu z rodzicami w klasie I szkoły podstawowej ze szkolnym 

programem wychowawczo- profilaktycznym i przedmiotowymi zasadami oceniania, 

b) zapoznanie przez wychowawcę oddziału, do którego uczęszcza dziecko, na 

pierwszym zebraniu z rodzicami w każdym roku szkolnym z kalendarzem pracy 

szkoły, planem i koncepcją pracy szkoły, 

c) zapoznanie na początku każdego roku szkolnego przez nauczycieli przedmiotu  

z przedmiotowymi zasadami oceniania; 

2) wnoszenia własnych propozycji do planu wychowawczo-profilaktycznego; 

3) uzyskiwania informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, a następnie uzyskania pisemnej informacji o ustalonych dla ucznia 

formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

4) wyrażenia zgody lub odmowy korzystania przez dziecko z proponowanej pomocy    

psychologiczno-pedagogicznej; 

5) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole: jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce bezpośrednio od wychowawcy, 

nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;  
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6) uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania swojego dziecka od 

wychowawcy, pedagoga, psychologa szkolnego lub specjalisty prowadzącego zajęcia  

z dzieckiem; 

7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły Dyrektorowi Szkoły, Radzie 

Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

nad szkołą oraz organowi prowadzącemu szkołę; 

8) dyskrecji i poszanowania prywatności w czasie omawiania i rozwiązywania 

problemów dziecka; 

9) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

10) wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich 

jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie. 

4. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, 

wychowania i profilaktyki, mogą omawiać na terenie szkoły w terminach nie zakłócających 

nauczycielom realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć opiekuńczych, w tym 

dyżurów pełnionych w czasie przerw zgodnie z harmonogramem lub w ramach doraźnych 

zastępstw. 

5. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, 

wychowania i profilaktyki, omawiają w następującej kolejności z: 

1)  nauczycielem przedmiotu lub specjalistą prowadzącym zajęcia z uczniem; 

2)  wychowawcą oddziału, do którego uczęszcza dziecko; 

3)  pedagogiem; 

4)  Dyrektorem.  

6. Spotkania, porady i konsultacje dla rodziców mogą się odbywać w szczególności  

      w formach: 

1) rozmów indywidualnych: osobistych i telefonicznych; 

2) korespondencji listownej: tradycyjnej i elektronicznej; 

3) zebrań z rodzicami i dni otwartych w terminach ustalonych w kalendarzu pracy 

szkoły;   

4) szkoleń, warsztatów, konferencji prowadzonych w szkole lub poza szkołą przez 

nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, innego specjalistę lub 

przedstawiciela instytucji działającej na rzecz uczniów i ich rodziców. 

7. Informacje o postępach ucznia w nauce są przekazywane rodzicom na bieżąco przez  

nauczycieli poprzez wpisywanie ocen bieżących na pracach pisemnych ucznia, do  
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dzienniczka ucznia, zeszytu korespondencyjnego, do dziennika lekcyjnego lub zeszytu 

przedmiotowego. 

8. Informacje o bieżącej frekwencji i zachowaniu ucznia są przekazywane rodzicom na ich  

prośbę lub z inicjatywy wychowawcy i nauczyciela. 

9. Inne, niż wymienione w ust. 6-7, informacje dotyczące ucznia są przekazywane rodzicom  

     na ich prośbę lub z inicjatywy dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga,  

    pielęgniarki szkolnej lub innego specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem. 

10. Informacje, o których mowa w ust. 7-9, są udzielane w formie: 

1)  informacji ustnej przekazanej w bezpośredniej rozmowie z rodzicem dziecka; 

2) wglądu rodzica do dziennika lekcyjnego w obecności nauczyciela, wychowawcy, 

pedagoga, dyrektora;  

3) informacji pisemnej przekazywanej przez wychowawcę podczas zebrania  

z rodzicami poświęconego analizie ocen bieżących w każdym półroczu. 

11. Informacje o ocenach proponowanych śródrocznych i rocznych są przekazywane 

rodzicom w formie pisemnej. Jeżeli co najmniej jedna z ocen proponowanych jest stopniem 

niedostatecznym lub zachowaniem nieodpowiednim lub nagannym wychowawca wysyła taką 

informację listem poleconym, gdy rodzic nie był obecny na zebraniu. 

12. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, szkoła nie pobiera od rodziców 

żadnych opłat. 

 

§ 37 

Działalność innowacyjna 

 

1. Na terenie szkoły mogą działać organizacje i stowarzyszenia, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza wśród młodzieży, albo rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej zespołu szkół za zgodą 

Dyrektora szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków jej działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.  

2. Szkoła może udostępnić pomieszczenia na działalność innych organizacji oraz instytucji, 

ale niepolitycznych, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i zgodnie z umową 

między stronami i tylko wtedy, gdy ich działalność nie zakłóca działalności 

wychowawczej szkoły. 
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3. Szkoła może prowadzić innowacje pedagogiczne z własnej inicjatywy, zwane dalej 

„innowacjami”.  

4. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, 

mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.  

5. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.  

6. Do realizacji planowanych działań innowacyjnych niezbędne warunki kadrowe  

i organizacyjne zapewnia Dyrektor szkoły.  

7. Dyrektor szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego 

szkołę w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych.  

8. Innowacja, wymagająca nakładów finansowych, może być podjęta wówczas, gdy organ 

prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań.  

9. Nauczyciele uczestniczą w innowacji dobrowolnie.  

10. Zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji,           

z którymi autorzy (autor) innowacji zapoznają radę pedagogiczną.   

11. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w szkole po uzyskaniu:  

         1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji;  

         2) opinii Rady Pedagogicznej;  

         3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie   

              w  szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 

12. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji. 

13.  Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji 

danej innowacji zawarty jest w jej opisie.  

 

 

§ 38 

Punkt wydawania posiłków 

 

1. W szkole funkcjonuje punkt wydawania posiłków, z którego korzystają uczniowie  

i nauczyciele.   

2. Korzystanie z posiłków obiadowych w punkcie wydawania posiłków jest odpłatne. 

3. Warunki korzystania z punktu wydawania posiłków, w tym wysokość opłat za posiłki, 

ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
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4. W przypadku nieobecności ucznia w Szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, 

pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności najpóźniej do godziny 8.00 w dniu 

obiadu do sekretariatu szkoły. 

5. W szczególnych przypadkach podyktowanych trudną sytuacją materialną uczniowie 

mogą być zwolnieni z opłat za obiady. Decyzja o nieodpłatnym żywieniu leży w gestii 

GOPS. 

6. Uczniowie przebywający w punkcie wydawania posiłków mają obowiązek przestrzegać 

aktualnego „Regulaminu punktu wydawania posiłków”. 

 

 

Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

 

§ 39 

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

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

odrębne przepisy. 

3. Prawa i obowiązki nauczyciela określą zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe. 

4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek poszanowania godności osobistej ucznia, kieruje  się dobrem uczniów i troską 

o ich zdrowie.  

5. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczyciela przygotowuje i zapoznaje z nim 

Dyrektor szkoły.  

6. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta  

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny. 
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§ 40 

Nauczyciel 

1. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

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

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

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

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka;  

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

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  

i światopoglądów; 

6) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową; 

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

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

z poszanowaniem godności osobistej ucznia; 

8) realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby  

i zainteresowania uczniów; 

9) zachować tajemnicę posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 

43 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; 

10) wyciszać telefon komórkowy podczas trwania zajęć edukacyjnych;  

11) reagować w sytuacjach łamania zasad regulaminów Szkoły oraz statutu Szkoły. 

2. Do zakresu zadań nauczyciela należy: 

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

poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym; 

2) przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć 

edukacyjnych; 

3) sporządzania rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania; 
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4) przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiektywne, 

systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów; 

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni 

psychologiczno–pedagogicznej; 

6) dbanie o poprawność językową uczniów; 

7) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

8) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach; 

9) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach; 

10) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

11) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej; 

12) udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty; 

13) podawanie rodzicom i uczniom informacji o wymaganiach edukacyjnych, 

podręcznikach, ćwiczeniach wykorzystywanych na lekcjach oraz zasadach oceniania, 

klasyfikowania, promowania uczniów; 

14) przestrzeganie obowiązujących w Szkole zasad oceniania, klasyfikowania   

i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów; 

15) realizacja  programu wychowawczo-profilaktycznego  Szkoły; 

16) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu; 

17) ochrona danych osobowych swoich uczniów. 

3. Nauczyciel odpowiada za: 

1) poprawność realizacji przyjętego programu nauczania; 

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

3) bezpieczeństwo powierzone jego opiece uczniów; 

4) powierzony mu sprzęt szkolny. 

4. Nauczyciel ma prawo do: 

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

nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki 

pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego 

podręczników i innych pomocy naukowych; 

2) uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym 

poziomie; 
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3) ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

4) wynagrodzenia zasadniczego; 

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw zgodnie  

z odrębnymi przepisami; 

6) dodatku motywacyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, dodatku 

mieszkaniowego, trzynastki zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 41 

Pedagog, logopeda 

1. W Szkole zatrudnia się pedagoga i logopedę w miarę możliwości finansowych Organu 

Prowadzącego. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenia badań działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów;  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów 

3) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
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8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) udzielanie porad i konsultacji. 

3. Do zadań logopedy szkolnego należy: 

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

ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców  

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia 

ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy. 

 

§ 42 

Wychowawca 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. W miarę możliwości dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej ten 

sam wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale: 

1) z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego lub 

2) w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy lub  

3) na wniosek rodziców danego oddziału lub 

4) ze względu na wyjątkowe okoliczności podyktowane zapewnieniem właściwej 

organizacji pracy szkoły. 

4. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

5. Do zakresu zadań wychowawcy należy: 
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojego 

oddziału; 

4) realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia; 

5) właściwe prowadzenie dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji dotyczącej 

powierzonego oddziału; 

6) sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami uczęszczającymi do 

określonego oddziału;   

7) diagnozowanie warunków życia i nauki swoich uczniów; 

8) podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, wspierających ich rozwój 

intelektualny i emocjonalny; 

9) nawiązanie i utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu 

ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych; 

10) informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy 

wychowawczych; 

11) systematyczne utrzymywanie kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji 

oddziaływań wychowawczych. 

6. Wychowawca oddziału ma prawo:  

1) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony, 

umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym; 

2) kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości 

rocznicowe, świąteczne, itp.);  

3) rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować o odpowiednią 

pomoc;  

4) decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału, którego jest 

wychowawcą. 
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§ 43 

Bibliotekarz 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczyciela bibliotekarza. 

2. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami: 

1) udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych czytelnikom  

            indywidualnym i zbiorowym w wypożyczalni i czytelni; 

2) zaznajamianie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej; 

3) umożliwianie uczniom swobodnego przeglądania i dokonywania wyboru książek; 

4) przygotowanie do samodzielnego doboru wartościowych książek i materiałów  

bibliotecznych do potrzeb i możliwości rozwojowych czytelników; 

5) prowadzenia rozmów z poszczególnymi czytelnikami na temat ich lektury (wywiad 

czytelniczy), udzielanie porad bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych  

i tekstowych w zależności od potrzeb odbiorców; 

6) wdrażanie do umiejętnego posługiwania się książką, czasopismem oraz do  

korzystania z różnych typów wydawnictw i pomocy bibliotecznych; 

7) przysposabianie uczniów do korzystania z biblioteki publicznej; 

8) przysposabianie uczniów starszych klas do posługiwania się bibliografią i innymi  

źródłami informacji o drukach i materiałach bibliotecznych; 

9) wyrabianie u uczniów nawyku czytania czasopism i pracy; 

10) propagowanie zbiorów biblioteki i czytelnictwa poprzez organizowanie różnych form 

pracy czytelniczej przy współudziale członków Rady Pedagogicznej;  

współdziałanie w wyrabianiu u czytelnika nawyku czytania książek, higieny  

czytania, dbałości o estetykę i utrzymanie porządku w bibliotece; 

11) współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi, w szczególności z najbliższą  

biblioteką publiczną, z której korzystają uczniowie, polegająca na wspólnym  

organizowaniu imprez czytelniczych, uzgadnianiu zasad uzupełnienia  

zbiorów w celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych uczniów, wymianie  

obserwacji dotyczących czytelnictwa i doświadczeń w pracy z uczniami; 

12) przygotowanie materiałów i wniosków do analizy czytelnictwa na zebrania Rady 

Pedagogicznej; 

13) prowadzenie lekcji bibliotecznych; 

14) zapewnienie warunków do realizacji edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej. 
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3. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie organizacji i techniki bibliotecznej: 

1) planowanie pracy biblioteki, prowadzenie ewidencji zajęć w "Dzienniku zajęć 

biblioteki szkolnej" i opracowywanie sprawozdawczości; 

2) gromadzenie zbiorów tj. stałe ich uzupełnianie i selekcjonowanie przy współpracy 

grona nauczycielskiego z uwzględnieniem materiałów dotyczących naszego regionu; 

3) troska o zabezpieczenie, prawidłowe rozmieszczenie i konserwację zbiorów; 

4) prowadzenie ewidencji zbiorów w księdze inwentarzowej, ich wycena w przypadku 

darów oraz odpisywanie ubytków w rejestrze ubytków; 

5) opracowywanie biblioteczne zbiorów tzn. znakowanie pieczęcią oraz klasyfikowani 

do odpowiednich działów biblioteki, nanoszenie sygnatury i numeru inwentarzowego 

oraz zakładanie kart książek i kart katalogowych do prowadzonych przez bibliotekę 

katalogów; 

6) organizacja udostępniania zbiorów i prowadzenia kontroli wypożyczeń  

z wypożyczalni, kontroli odwiedzin w czytelni oraz statystyki; 

7) właściwe urządzenia i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska  

o estetykę wnętrza biblioteki; 

8) protokolarne przyjęcie biblioteki od poprzednika lub przekazanie następcy  

w sposób określony obowiązującymi przepisami i udział w inwentaryzacji zbiorów. 

 

§ 44 

Pracownicy szkoły 

 

1. W Szkole zatrudnia się: 

1) referenta; 

2) woźne; 

3) konserwatora - palacza; 

4) robotnika gospodarczego. 

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

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

3. Do zakresu zadań referenta należy: 

1) przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji;  

2) rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;  
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3) przepisywanie korespondencji;  

4) wysyłanie korespondencji;  

5) wystawianie pracownikom i uczniom odpowiednich legitymacji;  

6) wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń;  

7) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i płatnych zastępstw nauczycieli oraz 

pracowników administracyjno-obsługowych;  

8) zamawianie druków szkolnych; 

9) pełnienie obowiązków kasjera szkoły;  

10) zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych;  

11) prowadzenie archiwum; 

12) obsługa interesantów, udzielanie informacji; 

13) sporządzanie sprawozdawczości;  

14) opracowywanie sprawozdań GUS dotyczących pracowników szkoły;  

15) prowadzenie dokumentacji szkoły;  

16) przygotowywanie umów o pracę nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych 

szkoły oraz innych druków i aktów kadrowych;  

17) kontrola terminowości badań lekarskich nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych szkoły;  

18) ochrona danych osobowych pracowników szkoły i uczniów;  

19) prowadzenie ewidencji obecności pracowników niepedagogicznych (listy obecności) 

oraz ewidencji urlopów i zwolnień;  

20) prowadzenie księgi wyjść pracowników poza obiekty szkolne;  

21) prowadzenie ewidencji urlopów pracowników administracyjno-obsługowych, 

przygotowywanie projektu planu urlopów, konsultowanie go z zainteresowanymi 

pracownikami oraz zakładową organizacją związkową i przedstawianie planu urlopów 

Dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia;  

22) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły;  

23) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych; 

24) organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych; 

25) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły – zleconych przez 

Dyrektora. 

4. Do zakresu zadań woźnej należy: 
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1) utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń (zgodnie  

z przydziałem metrażu) oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie  

z wymogami higieny; 

2) piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad 

urządzeniami instalacyjnymi; 

3) troska o czystość terenu szkolnego oraz pomoc w dekoracji sal lekcyjnych, ciągów 

komunikacyjnych, budynku; 

4) w przypadku wykonywania prac z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych  

stosowanie się do instrukcji ich obsługi; 

5) zgłoszenie do konserwatora zauważonych uszkodzeń sprzętu, przepalonych 

świetlówek, itp.; 

6) dozorowanie drzwi wejściowych; 

7) pomoc nauczycielom w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas wycieczek i zajęć 

poza terenem szkoły; 

8) odpowiadanie za punktualność wydawania posiłków; 

9) odpowiadanie za stan sanitamo–higieniczny pomieszczeń kuchni, zaplecza, naczyń  

i wydawanych posiłków; 

10) dbanie o prawidłowy rozdział posiłków (jednakowe porcje żywności); 

11) dbanie o estetykę ubioru – fartuch, nakrycie głowy, rękawiczki jednorazowe; 

12) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

13) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły – zleconych przez 

Dyrektora. 

5. Do zakresu zadań konserwatora – palacza należy: 

1) kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego; 

       okresowe konserwowanie (malowanie) elementów metalowych (ogrodzenie, drzwi)  

       i drewnianych – drzwi, ławki itp.; 

2) wymiana szyb w razie potrzeby; 

3) konserwowanie i naprawa zamków patentowych i zwykłych; 

4) dorabianie i oznaczanie kluczy; 

5) wymiana żarówek, naprawa gniazd wtykowych i wyłączników świetlnych; 

6) naprawa urządzeń sanitarno–kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby; 

7) naprawa i wymiana uchwytów okiennych, uszczelnianie okien; 

8) konserwacja urządzeń c.o.; 
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9) wykonywanie czynności zleconych przez opiekunów pracowni szkolnych  

       i  pozostałych pomieszczeń; 

10) dokonywanie przeglądu sprzętu p.poż.; 

11) sprawowanie opieki nad obiektem; 

12) koszenie trawników szkolnych; 

13) drobne naprawy dachu, instalacji odgromowej i rynien; 

14) dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy; 

15) dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi; 

16) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez 

Dyrektora Szkoły; 

17) stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy. 

6. Do zakresu zadań robotnika - gospodarczego należy: 

1)     Utrzymywanie czystości w szkole: 

a) zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) 

całego terenu ogrodu szkoły, 

b) przycinanie żywopłotów i roślin w ogrodzie, koszenie trawy, 

c) podlewanie i pielęgnacja roślin w ogrodzie, 

d) zamiatanie i mycie schodów wejściowych i korytarza na parterze szkoły, 

e)  utrzymywanie w czystości pomieszczeń oddziału przedszkolnego.  

      2)     Prace organizacyjno -porządkowe: 

a) utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy, 

b)  przygotować pomieszczenia do remontów (usuwanie sprzętów i umeblowania  

i należyte  ich zabezpieczenie, ustawianie sprzętów po remoncie), 

c) dokonywać wszelkich prac remontowo - malarskich w budynku i na terenie wokół 

szkoły. 

3)     Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola,   

         a w szczególności: 

a) czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

b) dokonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętów, zabawek, urządzeń, 

c)  zgłaszanie dyrektorowi lub specjaliście poważnych usterek, 

d) podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed 

wadliwym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji technicznych, 

e)  alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia, policji, straży miejskiej) oraz dyrektora 

szkoły w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, 
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f) kontrolę terminowości wywozu śmieci, 

g) zgłaszanie dyrektorowi nieprawidłowości, 

h) dbałość o zabezpieczenie placówki w godzinach pracy 

i) kontrola zamknięcia drzwi wejściowych, 

j) powiadamianie dyrektora lub osób upoważnionych o przybyłych osobach z zewnątrz, 

k)  codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem, kradzieżą, 

l) zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki, 

m) zakaz wprowadzania na teren szkoły osób postronnych, 

n) dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy, 

o) sprawdzenie kurków wodociągowych i gazowych oraz instalacji elektrycznej, 

p) wygaszanie świateł w piwnicy, korytarzach, oddziale przedszkolnym i innych 

pomieszczeniach gospodarczych, 

q) zamknięcie okien i drzwi w piwnicy, korytarzach, oddziale przedszkolnym i innych 

pomieszczeniach gospodarczych, 

r)  postępowanie zgodnie z instrukcją dotyczącą osób zamykających lub otwierających 

szkołę. 

7. Szczegółowy przydział zadań zatrudnionych w szkole pracowników opracowuje Dyrektor. 

8. Do zakresu zadań pracowników w zakresie zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę należy: 

1) przestrzeganie zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych; 

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

 

§ 45 

Bezpieczeństwo 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne warunki w czasie zajęć organizowanych przez 

Szkołę poprzez: 

1) wyposażenie pomieszczeń do nauki w ławki i stoliki odpowiednie do wzrostu 

uczniów; 

2) używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych; 

3) zabezpieczony i sprawny sprzęt i wyposażenie w szczególności w sali gimnastycznej, 

boiska szkolnego oraz pracowni; 
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4) opracowane regulaminy korzystania z pracowni z określeniem warunków 

bezpieczeństwa;  

5) obowiązującą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku 

przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników w terminie nie dłuższym 

niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego; 

6) zapoznanie przez wychowawców uczniów z zasadami ewakuacji obowiązującymi  

w szkole; 

7) zapoznanie uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, 

sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego na pierwszych zajęciach roku szkolnego; 

8) zapoznanie się nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego  

z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców; 

9) każdorazowe uzyskanie pisemnej zgody rodziców na wyjazdy na zawody sportowe 

wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku 

fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego  

w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody. 

10) opracowanie aktualnego „Regulaminu wycieczek”; 

11) organizację dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z aktualnym 

„Regulaminem dyżurów”. 

2. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom nauczyciele i wychowawcy 

realizują w niżej określonych sposobach i formach: 

1) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych; 

2) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych; 

3) nie pozostawianie uczniów bez opieki podczas prowadzonych przez siebie zajęć; 

4) kontrolowanie obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności uczniów na 

zajęciach; 

5) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie   

z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki 

realizowanej w danym dniu; 

6) na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lekcje na korytarzu 

przy sali, w której będą mieli zajęcia;  
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7) jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć 

przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia lub dyrektor szkoły może: 

a) na telefoniczną lub pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w zeszycie 

korespondencyjnym zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez 

rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą 

rodzice;  

b) zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub 

uległ urazowi, na wniosek nauczyciela. W tym wypadku:  

- niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach dziecka i postępuje 

zgodnie z poczynionymi ustaleniami;  

- ucznia musi odebrać ze szkoły rodzic lub inna osoba dorosła przez rodzica 

upoważniona. Niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły 

bez opieki osoby dorosłej.   

8) W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z budynku szkoły do domu, 

odpowiedzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się;  

9) Po zakończeniu zajęć obowiązkowych, uczeń który oczekuje na zajęcia dodatkowe, 

ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy; 

10)  Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli   

i pracowników niepedagogicznych i jest zobowiązany podporządkować się ich 

poleceniom; 

11) Na terenie boiska szkolnego obowiązuje regulamin korzystania z boiska;   

12) Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na 

pływalni, zawodach sportowych i innych, szkoła zapewnienia im bezpieczeństwo, 

które uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora Szkoły;  

13) Każda impreza w szkole odbywa się za zgodą Dyrektora Szkoły i musi być zgłoszona;   

14) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub poza nią 

odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył 

opiekę nad uczniami; 

15) Pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren szkoły 

dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom; 
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16) Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej ani samodzielnie 

opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych zajęć.   

3. W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez 

Szkołę inni pracownicy są obowiązani do: 

1) zwracania uwagi uczniom na niewłaściwe ich zdaniem zachowanie; 

2) nie wpuszczania uczniów do kuchni, kotłowni oraz innych pomieszczeń, w których 

uczniowie mogliby być narażeni na niebezpieczeństwo; 

3) właściwie przechowywać narzędzia i sprzęt szkolny. 

4. Dyrektor powołuje szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 

5. Działania szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa: 

1)  szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa PSP w Kierlikówce opracowuje  

corocznie plan pracy regulujący działania w zakresie bezpieczeństwa uczniów; 

2)  szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa czuwa nad bezpieczeństwem uczniów    

i w razie zauważenia nieprawidłowości bądź sygnałów od innych nauczycieli               

o niepożądanym zachowaniu uczniów, podejmuje działania interwencyjne według 

ustalonych procedur.  

3)   Do zadań koordynatora należy: 

a) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, 

uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole; 

b) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę                 

w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów; 

c) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów; 

d) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa  

i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli                 

i uczniów; 

e) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów; 

f) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole; 

g) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.  

6. O każdym zaistniałym wypadku nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zawiadamiają 

Dyrektora.  

7. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w szkole regulują odrębne 

procedury.  
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§ 46 

Doradztwo zawodowe 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII.  

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

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

psychologiczno-pedagogicznej. 

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

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

2) poradniami specjalistycznymi; 

3) pracodawcami; 

4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. 

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

rodziców uczniów. 

5. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego realizuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel.  

6. Do zadań nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne                                

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                                    

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;     

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań                                   

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 

8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są: 

1) na godzinach z wychowawcą; 

2) w czasie zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania; 

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

4) podczas spotkań z przedstawicielami szkół zawodowych. 

8. Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów: 

1) w dniach otwartych szkół zawodowych; 

2) w  targach edukacyjnych. 

9. Ponadto Szkoła: 

1) upowszechnia informator o szkołach ponadpodstawowych; 

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

3) tworzy bazy o szkołach z wykorzystaniem Internetu. 

 

§ 47 

Zespoły nauczycieli 

 

1. W Szkole mogą być tworzone zespoły nauczycieli do realizacji zadań Szkoły określonych 

w statucie. 

2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1 powołuje Dyrektor.  

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek tego 

zespołu. Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji 

określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników 

Szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami 

Szkoły. 

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie 

pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady 

Pedagogicznej. 

5. Zadania Zespołów przedmiotowych: 
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1) korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia; 

2) wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych 

przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach 

edukacyjnych; 

3)  analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy; 

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

scenariuszy zajęć; 

5) wewnętrzne doskonalenie; 

6) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego; 

7) doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie; 

8) organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych; 

9) opiniowanie wniosków nauczycieli o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu do 

wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni; 

10) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć 

pozalekcyjnych, kół zainteresowań; 

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

 

Rozdział 7 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 48 

Cele i zakres oceniania 

1.  Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 
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3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie 

szkoły. 

4.  Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

5.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie wskazówek uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach,  

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej; 

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

co zrobił dobrze, jak powinien się dalej uczyć; 

7) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 

oraz jak powinien dalej się uczyć. 

6.  Ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach ucznia, to  

integralny i naturalny element uczenia się i nauczania. Przedmiotowe zasady oceniania 

precyzują sposoby oceniania stosowane przez wszystkich nauczycieli szkoły. 

7.  Każdy uczeń może demonstrować swą wiedzę i umiejętności różnymi metodami  

        i w różny sposób, mając prawo do wyboru swojej własnej drogi. Nauczyciel powinien   

        brać pod uwagę, z jakim typem ucznia ma do czynienia (wzrokowiec, słuchowiec,    

        czuciowiec), dostosowując do niego metody i formy uczenia oraz sposoby oceniania. 

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  
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3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania według skali i w formach przyjętych  w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji  o postępach  

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

ucznia; 

8) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.  

 

§ 49 

Jawność ocen i sposób ich uzasadniania 

 

1. Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, opierając się  

    na wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny, biorąc pod uwagę możliwości   

    ucznia, jego osobiste zaangażowanie i wkład pracy, systematyczność w  nauce,  wagę   

    poszczególnych ocen. 

3. Każda ocena jest jawna, zarówno dla uczniów, jak i rodziców. 

 

§ 50 

Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 

 

1. Wymagania edukacyjne są formułowane dla każdego etapu edukacyjnego i każdego  

 przedmiotu zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz realizowanymi  

w szkole programami, zawartymi w szkolnym zestawie programów nauczania. 
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2. Nauczyciele przygotowują dla nauczanych przez siebie przedmiotów Przedmiotowe  

     Zasady Oceniania (PZO): 

1) PZO stanowią integralną część wewnątrzszkolnych zasad oceniania; 

2) każdy PZO zawiera część ogólną (precyzującą przewidziane przez nauczyciela formy  

pracy, formy oceniania uczniów, sposoby poprawy ocen, przewidywaną ilość ocen  

cząstkowych, warunki ustalania oceny śródrocznej i rocznej) oraz wymagania 

dotyczące uzyskania poszczególnych ocen; 

3) PZO podlegają ewaluacji po zakończeniu każdego roku szkolnego; 

4) PZO są przedstawiane Dyrektorowi Szkoły, znajdują się w posiadaniu każdego 

nauczyciela. 

3. Na początku każdego etapu edukacyjnego nauczyciele dokonują diagnozy stanu             

      wyjściowego i na jej podstawie planują pracę z danym zespołem klasowym.  

4. Nauczyciel może prowadzić dodatkową dokumentację pracy ucznia np. karty osiągnięć  

     i postępów, arkusze obserwacji ucznia.  

5. Nauczyciele zobowiązani są stosować różnorodne formy sprawdzania wiadomości  

     i  umiejętności uczniów. 

6.  Formami sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów są: 

1) dłuższe prace pisemne; 

2) testy; 

3) dyktanda; 

4) sprawdziany; 

5) zadania klasowe; 

6) kartkówki; 

7) odpowiedzi ustne; 

8) zadania domowe 

9) inne ustalone przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych np. konkursy, aktywność 

na lekcji, projekty, wytwory prac uczniów, karty pracy, zeszyty przedmiotowe, zeszyty 

ćwiczeń, prezentacje. 
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7. Dłuższe prace pisemne, sprawdziany, testy i zadania klasowe powinny być zapowiadane     

przez nauczyciela na tydzień przed ich przeprowadzeniem. 

8. Nie należy planować więcej niż jedną wymienioną w ust. 7 pisemną formę oceniania     

dziennie i co najwyżej 3 w tygodniu. 

9.  Kartkówki mogą być przeprowadzane bez wcześniejszej zapowiedzi nauczyciela. 

10. Nauczyciel jest obowiązany do poprawy prac pisemnych, o których mowa w ust.7,  

w terminie do 2 tygodni od ich przeprowadzenia i poinformowania uczniów o uzyskanych         

ocenach. 

11. Za zgodą nauczyciela uczeń może przystąpić po raz drugi do wykonania pracy, o której 

mowa w ust. 7. Uzyskaną ocenę należy wpisać do dziennika lekcyjnego obok poprzedniej 

oceny przedzielając pionową kreską (…/…). Obydwie oceny są brane pod uwagę podczas 

klasyfikacji ucznia.  

12. Uczeń, który nie przystąpił do wykonania pracy pisemnej, o której mowa w ust. 7, może 

być zobowiązany przez nauczyciela do jej wykonania w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez nauczyciela. 

13. Każdy uczeń w ciągu semestru powinien otrzymać co najmniej 5 (pięć) ocen, a jeśli  

w ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina, to minimalna liczba ocen 

wynosi 3 (trzy).  

 

§ 51 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców  o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach  

i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania w zakresie osiągnięć  

edukacyjnych następuje na pierwszych w danym roku szkolnym zajęciach  

z poszczególnych przedmiotów. 
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4. Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania w zakresie oceniania  

zachowania następuje w trakcie godziny wychowawczej. 

5. Zapoznanie rodziców z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania w zakresie osiągnięć  

edukacyjnych oraz oceniania zachowania następuje na pierwszym w roku szkolnym  

zebraniu rodziców. 

6. Fakt zapoznania uczniów i rodziców z PZO jest odnotowywany w dzienniku w tematach 

lekcji oraz tematyce spotkań z rodzicami. 

 

§ 52 

Sposób udostępniania dokumentacji 

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne          

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, dokumentacja egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

przeprowadzonego w wyniku wniesionych zastrzeżeń, protokół z prac komisji 

rozpatrującej zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest udostępniana 

uczniowi lub jego rodzicom. 

2. Udostępnianie odbywa się na terenie szkoły w obecności nauczyciela danego przedmiotu.  

3. Dokumentacja określona w ust.1 nie może być wynoszona ze szkoły i nie mogą być 

sporządzane kopie tej dokumentacji. Potwierdzeniem wglądu do prac lub dokumentacji 

będzie podpis złożony przez rodzica na w/w dokumencie. 

4. Nauczyciele mają obowiązek gromadzenia pisemnych prac uczniów z całego roku 

szkolnego i przechowywania ich do 31 sierpnia. 

 

§ 53 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej   

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się. 
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2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,  

w 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 

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który 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, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 

się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo  

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

4. Ilekroć w statucie jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez 

to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, 

którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich 

funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane 

schorzeniami neurologicznymi. 

§ 54 

Zwalnianie z niektórych zajęć 

1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki 

i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  
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w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

2. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji wychowania fizycznego, informatyki, zajęć 

komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

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

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 

zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony" lub 

„zwolniona”. 

4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii. 

5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność lub zrealizowanie danych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym. 

6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,  

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

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu 

edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika 

potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.  

7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 6, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego 

wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, 

zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia.  

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

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 
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§ 55 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania  

i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim 

tygodniu stycznia, a jeżeli ferie są w styczniu w ostatnim tygodniu przed feriami. 

Klasyfikację roczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega  

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym  

w formie oceny opisowej. 

4. Klasyfikacja  roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w klasach I – III 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 w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

5. Śródroczne oceny klasyfikacyjne oraz klasyfikacja roczna począwszy od IV klasy 

szkoły podstawowej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych  

w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali zapisanej w statucie. 

6. Śródroczne i roczne proponowane oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym 

wpisuje się kolorem zielonym.  

7. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału są obowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem w postaci 

podpisu rodzica o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
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edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie  

14 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne;  

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli danego oddziału, uczniów danego oddziału oraz samego 

ocenianego ucznia. 

9. 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. 

 

§ 56 

Oceny w klasach IV-VIII 

 

1.Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny -1. 

 2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa  

w pkt 1–5 ust.1. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym 

mowa w pkt 6 ust.1. 

3. W ocenianiu bieżącym  stosuje się zapis według skali określonej w ust. 1 poszerzony  

     o plus „+”, minus „-”, z wyjątkiem ocen „1” i „6”. 

4.  Oceny bieżące zapisywane są w dziennikach cyfrą. 

5. Śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne wpisywane są do dziennika lekcyjnego  

       w pełnym brzmieniu. Do arkusza ocen wpisywane są roczne oceny klasyfikacyjne. 

6.  Ogólne kryteria stopni szkolnych: 
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1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który zdobył wiadomości i umiejętności określone 

w podstawach programowych przewidzianych w programie danej klasy, opanował 

treści i umiejętności na poziomie wymagań wykraczających ponad wymagania 

ponadpodstawowe w danym przedmiocie.  

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości  

i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych i ponadpodstawowych w danym 

przedmiocie. 

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości i umiejętności na 

poziomie wymagań podstawowych oraz w części wymagania ponadpodstawowe  

w danym przedmiocie. 

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości  

i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych w danym przedmiocie. 

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował wiadomości  

i umiejętności objętych wymaganiami podstawowymi w danym przedmiocie, jednak 

posiadane wiadomości i umiejętności dają mu możliwość dalszego kształcenia. 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości  

i umiejętności podstawowych określonych w podstawie programowej danego 

przedmiotu. 

7. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych    

i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

 

§ 57 

Oceny w klasach I-III 

 

1.  W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi z wyjątkiem religii lub etyki, gdzie ocena 

jest stopniowa ustalana według skali z §56 ust.1. 

2. Szczegółowe zasady oceniania w poszczególnych klasach są zawarte w przedmiotowych 

zasadach oceniania, gdzie opisane są osiągnięcia uczniów w zakresie: 

1) edukacji polonistycznej; 
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2) edukacji matematycznej; 

3) edukacji społeczno–przyrodniczej; 

4) edukacji muzycznej, plastycznej i technicznej; 

5) wychowania fizycznego; 

6) edukacji językowej lub języka obcego nowożytnego; 

7) edukacji informatycznej lub zajęć komputerowych. 

3. Osiągnięcia bieżące ucznia w czterostopniowej skali przedstawia się następująco: 

1) A –  umiejętności, wiadomości zostały opanowane, 

2) B -   umiejętności wymagają ćwiczeń, a wiadomości uzupełnienia, 

3) C -   umiejętności opanowane w niewielkim stopniu, znaczne luki w wiadomościach, 

4) D -   brak umiejętności i wiadomości. 

 4.  W ocenianiu bieżącym stosuje się zapis według skali określonej w ust. 3 poszerzony  

     o zapis „+” i „-”. 

5. W klasach  I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi. Na koniec I śródrocza nauczyciele sporządzają kartę oceny opisowej, 

która jednocześnie jest informacją dla rodziców o postępach dziecka. 

6. W klasie III w drugim śródroczu nauczyciel obok oceny opisowej może stosować ocenę  

stopniową według skali z §56 ust.1. 

7.  Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w  Przedmiotowych Zasadach Oceniania  

    edukacji wczesnoszkolnej. 

8.  Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania. 

9.  Ustalone oceny bieżące wpisuje się do dziennika lekcyjnego w formie liter. 

10. Wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze określa zespół nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej.  

11. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia  poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz wskazuje potrzeby  

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień.   

§ 58 

Ocenianie zachowania 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 
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współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły  

i uwzględnia w szczególności: 

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 osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczna i roczna ocena zachowania w klasach I –III jest oceną opisową uwzględniającą 

kulturę osobistą ucznia i stosunek do zajęć szkolnych oraz przestrzeganie zasad współżycia  

w zespole. Zachowanie ucznia kl. I-III oceniane jest w pięciu obszarach według skali:  

Z – zawsze, C – często, NN – najczęściej nie:  

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) utrzymuje porządek w miejscu pracy, 

b) potrafi działać według planu, 

c) chętnie podejmuje zadania, 

d) pracuje samodzielnie, 

e) poszukuje własnych, oryginalnych rozwiązań, 

f) posiada potrzebne do zajęć przybory i materiały, 

g) kończy rozpoczęte zadania, 

h) przestrzega regulaminu biblioteki, świetlicy, 

i) wywiązuje się z podjętych zobowiązań, 

j) prawidłowo spełnia obowiązki dyżurnego, 

k) jest punktualny, 

l) jest systematyczny; 

2) Kultura osobista i postawa moralna ucznia: 

a) zachowuje się kulturalnie (takt, życzliwość, grzeczność), 

b) nie jest agresywny i arogancki wobec kolegów i koleżanek, 

c) dba o kulturę słowa, 

d) jest prawdomówny uczciwy; 

3) Rozwój własnych zainteresowań i zdolności: 
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a) bierze udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych, 

b) bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań; 

4) Dbałość o zdrowie i wygląd zewnętrzny: 

a) dba o higienę osobistą, schludny wygląd, 

b) dba o dostosowanie ubioru do pogody, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, 

c) wykazuje należytą postawę wobec nałogów i uzależnień; 

5) Postawa społeczna ucznia: 

a) bierze czynny udział w imprezach szkolnych, 

b) bezpiecznie i zgodnie z ustalonymi zasadami zachowuje się w klasie, na świetlicy,   

     w czasie przerw i podczas wycieczek, 

c) jest współorganizatorem uroczystości szkolnych, 

d) podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły, 

e) dba o wspólne mienie, 

f) chętnie udziela pomocy innym, 

g) potrafi współdziałać w grupie. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną, roczną i końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
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6. Wychowawca oddziału ustala miesięczną ocenę zachowania i odnotowuje ją w dzienniku 

lekcyjnym na podstawie zeszytu uwag pozytywnych i negatywnych. 

7. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria przewidziane    

dla oceny  bardzo dobrej, a ponadto: 

1) w zakresie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym: 

a)  uczestniczy w różnych działaniach na rzecz klasy i szkoły, 

b)  jest zawsze przygotowany do lekcji, aktywny na lekcjach, 

c)  bierze czynny udział w imprezach szkolnych, wycieczkach, ogniskach, akademiach, 

d)  chętnie reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię; 

e)  wywiązuje się z powierzanych funkcji (np. w samorządzie, w organizacjach), 

f)  jest inicjatorem działań na rzecz klasy i szkoły,  

g)  dba o schludny wygląd, 

h)  ma osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu co najmniej szkolnym; 

2)  w zakresie respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych: 

a)  przejawia szacunek dla wartości i praw wszystkich ludzi, unika uprzedzeń, 

b)  wykazuje się odwagą cywilną, staje w obronie słabszych, 

c)  dba o kulturę języka, 

d)  wykazuje samokontrolę, pilność, sprawiedliwość, uprzejmość, uczciwość w życiu 

codziennym, 

e)  chętnie pomaga w nauce uczniom słabszym. 

    3) Uczeń nie może uzyskać oceny okresowej wzorowej, jeśli otrzymał  

            5 negatywnych uwag w semestrze. 

8. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria przewidziane 

dla oceny dobrej, a ponadto: 

     1) w zakresie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym: 

a)  rozwija własne zainteresowania, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 

b)  bierze udział w konkursach, olimpiadach itp., 

c)  sumiennie i w terminie realizuje podjęte zobowiązania wobec nauczycieli i kolegów, 
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d)  pomaga nauczycielom w przygotowaniu zajęć lekcyjnych, 

e)  godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

f)  aktywnie działa w organizacjach szkolnych; 

2) w zakresie respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych: 

a)  chętnie udziela pomocy koleżeńskiej, 

b)  jest pilny, systematyczny, sprawiedliwy, uprzejmy, 

c)  nie narusza godności ludzi starszych, nauczycieli, pracowników szkoły  

i rówieśników,  

d)  nie używa wulgarnych słów, 

e)  pomaga słabszym w nauce, 

f)  rzetelnie wywiązuje się z obowiązków wynikających z pełnionych funkcji, 

g)  współdziała w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych. 

3) Uczeń nie może uzyskać oceny okresowej bardzo dobrej, jeśli otrzymał  

10 negatywnych uwag w semestrze. 

9. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria przewidziane dla 

oceny poprawnej, a ponadto: 

1) w zakresie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym: 

a) uczestniczy w różnorodnych działaniach na rzecz klasy, 

b)  wszystkie nieobecności i spóźnienia ma usprawiedliwione, 

c) na uroczystości szkolne przychodzi odświętnie ubrany, 

d)  osiąga wyniki nauczania adekwatne do swoich możliwości intelektualnych, 

e) przestrzega dyscypliny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz we 

wszystkich miejscach publicznych, 

f) dba o schludny wygląd, 

g)  szanuje mienie szkoły i otoczenia, 

h)  ubiera się przepisowo na lekcje wychowania fizycznego (strój sportowy), 

i)  dba o piękno mowy ojczystej; 
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2) w zakresie respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych: 

a) nie zażywa środków psychoaktywnych i odurzających, nie pali tytoniu, nie spożywa 

alkoholu i nie proponuje innym, 

b) stara się wypełniać podjęte zobowiązania, 

c) potrafi współpracować w grupie rówieśniczej, 

d) nie stosuje agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów osobistych i społecznych, 

e) przestrzega norm społeczno–moralnych, nie kłamie, nie kradnie, nie oszukuje, 

f) nie odpisuje na klasówkach, sprawdzianach, 

g) nie stwarza sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu, rówieśników  

i innych osób, 

h) właściwie zachowuje się wobec nauczycieli i innych pracowników oraz pozostałych 

uczniów, 

i) szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne, 

j) ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 

k) zmienia obuwie, 

l) wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego, 

m) nie opuszcza terenu szkoły przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela, 

n) ubiera się estetycznie, bez ozdób zagrażających bezpieczeństwu (nie farbuje włosów, 

nie maluje się, nie maluje paznokci), 

o) właściwie (kulturalnie) zachowuje się w szkole i poza nią, 

p) właściwie zachowuje się na korytarzach szkolnych, 

q) nie przynosi do szkoły wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla 

zdrowia i życia, biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu, przedmiotów wartościowych, 

sprzętu nagłaśniającego, 

r) nie używa telefonów komórkowych i innego sprzętu nagrywającego zastrzeżeniem  

§ 68 ust. 7 pkt 3 i 4; 

s) nie prowadzi handlu na terenie szkoły. 
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10. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów przewidzianych dla 

oceny dobrej, a ponadto: 

1) w zakresie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym: 

a) nie wykazuje aktywności w działaniach na rzecz klasy i szkoły, 

b) zwykle przestrzega wewnątrzszkolnych zarządzeń, 

c) nie niszczy mienia szkolnego, 

d) stara się utrzymywać czystość i porządek w klasie i szkole, 

e) uczeń narusza wymagania na ocenę dobrą, 

f) sporadycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (do 7 lekcji), 

g) sporadycznie spóźnia się (do 5 spóźnień), 

h) nie uczestniczy w zajęciach i imprezach klasowych i szkolnych, 

i) nie dba o zdrowie i higienę osobistą, 

j) opuszcza teren szkoły bez wiedzy i zgody nauczyciela, 

k) nie stosuje zwrotów grzecznościowych w kontaktach z nauczycielami i kolegami, 

l) zachowuje się niekulturalnie na zajęciach; 

2) w zakresie respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych: 

a) jego postawa nie wzbudza kontrowersji, 

b) potrafi dostrzec swoje przewinienia i stara się poprawić, 

c) sporadycznie otrzymuje uwagi negatywne, 

d) unika sytuacji konfliktowych, 

e) przeciwstawia się przejawom wulgarności, 

f) stara się naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę. 

11. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 

poprawną, a ponadto: 

1) w zakresie funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: 

a)często spóźnia się, 

b) opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, 
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c)odmawia udziału w pracach na rzecz klasy i szkoły, 

d) lekceważy obowiązki ucznia, 

e)negatywnie wpływa na otoczenie klasowe i szkolne, 

f)przeszkadza w prowadzeniu lekcji (do 9 uwag), 

g) opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (od 8 do 20 godzin lekcyjnych); 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych: 

a)  ulega nałogom (picie, palenie tytoniu), 

b)  łamie zasady współżycia w zespole, 

c)  poniża i ośmiesza innych uczniów, 

d)  okazuje brak szacunku dla dorosłych, 

e)  nie szanuje mienia społecznego i kolegów, 

f)  często otrzymuje uwagi negatywne, a środki zaradcze nie zawsze przynoszą 

oczekiwany skutku, 

g)  dopuszcza się drobnych kradzieży, 

h)  rozpowszechnia niecenzuralne zdjęcia, ilustracje. 

12. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria przewidziane dla 

oceny nieodpowiedniej, a ponadto: 

1) przejawia agresję fizyczną oraz psychiczną wobec innych; 

2) stosuje wulgarne słownictwo; 

3) wchodzi w konflikt z prawem; 

4) nie wykazuje poprawy pomimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych; 

5) opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia (ponad 20 godz.) i namawia innych do 

wagarów; 

6) systematycznie łamie statut szkoły; 

7) ignoruje obowiązki ucznia; 

8) notorycznie spóźnia się na zajęcia szkolne (powyżej 10 spóźnień); 

9) bardzo często przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 

10) rażąco lekceważy nauczycieli, personel szkolny, rodziców i innych uczniów. 

11) nie przestrzega zasad kultury osobistej oraz podstawowych norm etyczno–moralnych; 

12) kłamie, kradnie, oszukuje; 
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13) upowszechnia niecenzuralne artykuły, ilustracje. 

13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania wpisywane są do dziennika 

lekcyjnego w pełnym brzmieniu. Do arkusza ocen wpisywane są roczne oceny 

klasyfikacyjne zachowania. 

 

§ 59 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła  

umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

 

§ 60 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1.Uczeń może być nieklasyfikowany 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 w szkolnym planie nauczania.  

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 2  

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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6. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu 

egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem 

ust.8. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3, 4 pkt 1, przeprowadza 

komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w której skład wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako 

przewodniczący komisji; 

b)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przeprowadza komisja 

powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.  

1) W skład komisji wchodzą: 

c) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako 

przewodniczący komisji; 

d)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

e) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne  

z zastrzeżeniem, że nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być 

zwolniony z udziału w egzaminie klasyfikacyjnym na podstawie złożonego przez 

niego wniosku. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 

rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
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2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 13, a w szczególności 

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 

pkt 2 - skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

16.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się "nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 61. 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego . 

19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrzeżeniem § 61. 

 

§ 61 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.  

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna 

z zastrzeżeniem § 62. 
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5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz  

w Szkole promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

7. Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor. 

8. Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości 

przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania przebiegu określa 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

10. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, zajęć 

komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych.  

11. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

12. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek. 

13. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

 14. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

 2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

 3) termin egzaminu;  
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 4) imię i nazwisko ucznia;  

 5) zadania egzaminacyjne;  

 6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 62 

Zastrzeżenia do ustalonej oceny 

 

1. Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  
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6. Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, 

jest ostateczna. 

7. Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której 

mowa w ust. 3 pkt 2, skład komisji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub 

prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego 

udokumentowania pracy komisji określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  

w szkołach publicznych. 

 

§ 63 

Promocja ucznia 

 

1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku promocję do klasy 

programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy  

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał wszystkie roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

3. Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  

uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania  

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę 

tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.  

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 
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6. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek 

wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców 

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

7. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada 

Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do 

klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju  

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.  

8. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie   

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

 

§ 64 

Ukończenie szkoły 

 

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) jeżeli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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3. Uczniowi klas IV – VIII,  który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię 

albo etykę, na świadectwie promocyjnym, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny 

uzyskane z tych zajęć. 

4.  Uczniowi klas IV – VIII,  który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię   

i etykę, na świadectwie ukończenia szkoły,  do średniej ocen  wlicza się ocenę ustaloną 

jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona  

w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby 

całkowitej w górę. 

 

§ 65 

Egzamin ósmoklasisty 

1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin 

zewnętrzny. 

2. Egzamin od roku szkolnego 2021/22 obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia 

ogólnego w odniesieniu do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch 

pierwszych etapach edukacyjnych tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz 

jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii. 

3. Egzamin w latach 2018/19 do 2020/21 obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia 

ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch 

pierwszych etapach edukacyjnych tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego. 

4. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły 

podstawowej. 

5. Uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w szkole jako obowiązkowego  

z zastrzeżeniem pkt 6. 

6. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.  

7. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka 

obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają Dyrektorowi szkoły, nie 

później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin 

pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do 

drugiej części egzaminu. 
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8. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego  

z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej 

części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu 

najwyższego wyniku.  

9. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 

niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do 

egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe 

informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez 

dyrektora komisji okręgowej. 

11. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

12. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin. 

13. Rodzice ucznia przedkładają opinię Dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 

października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

14. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie 

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

15. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

1) nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo; 

2) przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu  w dodatkowym terminie 

ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem. 
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16.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym 

terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę 

odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 

17.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie 

przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej 

części egzaminu. dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.  

18.W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu zamiast wyniku z egzaminu  z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się 

odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”. 

19.Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego 

i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

20.Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 

§ 66 

1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, 

powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa 

na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej.  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym 

przez dyrektora komisji okręgowej. 

5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu  nie odnotowuje 

się na świadectwie ukończenia szkoły. 

6. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla 

każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 
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zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa  

w § 65  ust. 14 - do dnia 31 sierpnia danego roku. 

7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom. 

 

Rozdział 8 

Uczniowie szkoły 

 

§ 67 

Członek społeczności szkolnej 

1.Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony 

przez zasady  przyjmowania sposób.  

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności 

szkolnej.  

3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi 

prawami człowieka i  dziecka.    

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice 

rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  

pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.  

5. Traktowanie członków:  

1) nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu 

lub karaniu; 

2) żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej 

ingerencji w sferę jego życia prywatnego; 

3) szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka 

społeczności szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane  

i karane; 

4) nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, 

obrzędach religijnych lub  nauce religii; 

5) każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek: 
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a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 

b) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi 

ludźmi, 

c) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych, 

d) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz 

używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

6) nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub 

psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka. 

6.Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone 

w szkole.  

7. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia 

szkody.  

8. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły  

i kultywować jej tradycje. 

 

§ 68 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w zapewniających bezpieczeństwo, ochronę    

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

3) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaga-

niami, w tym z wymaganiami edukacyjnymi, wymaganiami oceniania zachowania oraz 

sposobami i warunkami oceniania; 

4) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny; 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;  

7) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 
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8) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy i ochrony zdrowia; 

9) nietykalności osobistej; 

10) rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w lekcjach i zajęciach 

pozalekcyjnych; 

11) prawo do egzaminu poprawkowego; 

12) prawo odwołania się od udzielonej kary, odpowiednio do wychowawcy, Dyrektora, 

Samorządu Uczniowskiego na piśmie w terminie 3 dni od jej udzielenia; 

13) wpływania na życie szkoły przez działalność Samorządu Uczniowskiego oraz 

zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły; 

14) znać swoje prawa i obowiązki; 

15) nauki według indywidualnych programów nauczania, jeśli spełnia odpowiednie 

warunki; 

16) zwrócenia się do nauczyciela w czasie lekcji, po ich zakończeniu lub podczas 

konsultacji z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów związanych z lekcją lub 

zadaniem domowym; 

17) pomocy w nauce w postaci indywidualizacji pracy na lekcji, zajęć wyrównawczych 

lub pomocy koleżeńskiej, zajęć świetlicy; 

18) swobody wyrażania myśli i przekonań (jeśli nie narusza tym dobra innych); 

19) poszanowania własnej i cudzej własności; 

20) ochrony dóbr osobistych i danych osobowych; 

21) wolności sumienia i wyznania oraz udziału w lekcjach religii zgodnie z decyzją 

rodziców; 

22) udziału w życiu szkoły poprzez działalność samorządową oraz pracę w innych 

organizacjach; 

23) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 

24) korzystania z opieki socjalnej i materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

25) wypoczynku w czasie przerw; 

26) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochrony przed 

przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi zagrożeniami społecznymi; 

27) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki oraz zasobów multimedialnych, telefonu komórkowego w sytuacjach 

określonych w § 68 ust 7; 
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28) pisania nie więcej niż trzech prac klasowych lub sprawdzianów w tygodniu i nie 

więcej niż jednej pracy lub sprawdzianu dziennie; 

29) zwolnienia z odpytywania – „szczęśliwy numerek”; 

30) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych; 

31) korzystania z okresu ochronnego przez 1 miesiąc bez ocen niedostatecznych  

w IV klasie; 

32) korzystania w szczególnych sytuacjach z bezpłatnego telefonu znajdującego się  

w sekretariacie szkoły; 

33) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu 

decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego 

stanowiącego wniosek o takie zwolnienie; 

34) obchodów Dnia Dziecka połączonego z Dniem Patrona Szkoły – jest to dzień wolny 

od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane są działania o charakterze 

opiekuńczo- wychowawczym. 

2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. W przypadku naruszenia 

swoich praw, uczeń, jego rodzic lub prawny opiekun ma prawo wnieść skargę do 

Dyrektora Szkoły na piśmie w ciągu 3 dni. Po rozpatrzeniu skargi Dyrektor udziela  

w ciągu 7 dni pisemnej odpowiedzi. 

3. Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych 

należy: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać 

się do nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie; 

2) punktualnie przychodzić na wszystkie zajęcia szkolne; 

3) usprawiedliwiać nieobecności w szkole i nadrabiać wynikające stąd zaległości  

w nauce; 

4) systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych; 

5) aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły; 

6) przestrzegać zasad kultury, współżycia i okazywania szacunku i nauczycielom, 

wychowawcom i pracownikom szkoły, uczniom i ludziom starszym; 

7) szanować  przekonania , poglądy i godność osobistą drugiego człowieka; 

8) kulturalnie i bezpiecznie zachowywać się w czasie pobytu w szkole oraz w drodze do  

i ze szkoły; 
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9) zawiadamiać Dyrektora, nauczyciela lub innego pracownika szkoły o: 

a) każdym wypadku jaki zdarzył się uczniowi lub pracownikowi szkoły, 

b) uszkodzeniu sprzętu lub urządzeń zagrażających zdrowiu lub życiu, 

c) zagrożeniu pożarowym lub innym, 

d) zauważonej kradzieży, dewastacji mienia, przejawach przemocy, agresji fizycznej  

i słownej; 

10) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne i kolegów (zabrania się palenia tytoniu,  

e-papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków lub innych środków 

odurzających, przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów); 

11) szanować symbole narodowe, religijne i szkolne; 

12) szanować mienie szkolne, innych osób i własne; 

13) dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły; 

14) ponosić odpowiedzialność za wyrządzone szkody; 

15) podporządkować się poleceniom i rozporządzeniom Dyrektora, wychowawcy, 

nauczycieli oraz  postanowieniom zawartym w Statucie; 

16) zmieniać obuwie; 

17) wywiązywać się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego; 

18) nie opuszczać terenu szkoły przed zakończeniem zajęć; 

19) przestrzegać zasad higieny osobistej i naturalnego wyglądu; 

20) ubierać się estetycznie, bez ozdób zagrażających bezpieczeństwu; 

21) godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię; 

22) ubierać się przepisowo na wszystkie uroczystości szkolne (biała bluzka/koszula, 

czarna lub granatowa spódnica/spodnie); 

23) ubierać się przepisowo na lekcje wychowania fizycznego (strój sportowy); 

24) dbać o schludny wygląd; 

25) podczas dojazdów do szkoły być zdyscyplinowanym i zachowywać się kulturalnie na 

przystankach i w autobusie; 

26) posiadać legitymację szkolną.  

4. Do obowiązków ucznia w zakresie usprawiedliwiania nieobecności  na zajęciach 

edukacyjnych należy: 

1) wychowawca usprawiedliwia nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych  

na podstawie pisemnej informacji z czytelnym podpisem rodzica lub zwolnienia 

lekarskiego w zeszycie usprawiedliwień; 
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2) rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu 7 dni od jego powrotu do 

szkoły; 

3) uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby nie mogą przebywać na 

terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w takim przypadku zwolnienie 

traci ważność; 

4) spóźnienia na lekcje są usprawiedliwiane tylko w uzasadnionych przypadkach; 

5) wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i wypełnia w dzienniku lekcyjnym 

tabele dotyczącą obecności uczniów w poprzednim miesiącu; 

6) o przewidywanej dłuższej niż 7 dniowej nieobecności ucznia (np. pobyt  

w sanatorium lub szpitalu, przewlekła choroba) rodzice są zobowiązani powiadomić 

wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły; 

7) jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie  

(7 dni) wychowawca natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców  

lub opiekunów ucznia; 

8) informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie,  

albo osobiście przez rodzica. Rodzice mogą być również wzywani  

do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka; 

9) jeżeli uczeń chce się zwolnić z ostatnich lekcji w danym dniu powinien przynieść od 

rodzica informację w zeszycie korespondencyjnym; 

10) każdy nauczyciel odnotowuje i kontroluje nieobecności uczniów, w przypadku 

często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to  

w dzienniku na stronie z uwagami; 

11) w przypadku braku współpracy rodzica z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy  

w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne) rodzic 

otrzymuje przesłane listem poleconym zawiadomienie zawierające stwierdzenie, że 

dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły  

z wyznaczeniem terminu oraz informację, że nie spełnienie tego obowiązku jest 

zagrożone postępowaniem egzekucyjnym; 

12) w sytuacji gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego Dyrektor 

placówki kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej  

do organu egzekucyjnego jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji 

administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana 

kilkakrotnie; 
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13) zastrzega się, że nieobecności ucznia mają istotny wpływ na uzyskiwane oceny,  

a częste nieobecności mogę spowodować brak podstaw do klasyfikowania ucznia; 

14) nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości 

szkolnych; 

15) pojedyncze lub całodzienne nieuzasadnione nieobecności ucznia na zajęciach 

szkolnych z przyczyn nieznanych rodzicom nie mogą być usprawiedliwiane. 

Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia tych godzin i uznać je  

za wagary; 

16) rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec wagarowaniu dziecka ściśle 

współpracując z wychowawcą, szczególnie ważna jest częsta kontrola frekwencji dziecka 

podczas zebrań i konsultacji indywidualnych, które odbywają się według harmonogramu 

kontaktów z rodzicami. 

5.  Uczniowi nie  wolno: 

1) działać na szkodę innych osób; 

2) zaniedbywać przyjętych na siebie obowiązków; 

3) spóźniać się na lekcje; 

4) wagarować, przeszkadzać innym w lekcji; 

5) wychodzić z sali lekcyjnej podczas lekcji z wyjątkiem uzasadnionych wypadków za 

pozwoleniem nauczyciela; 

6) przebywać podczas przerw poza terenem szkoły; 

7) niszczyć mienia szkoły, innych osób oraz własnego; 

8) zaśmiecać klasy, pozostałych pomieszczeń szkolnych i otoczenia szkoły; 

9) palić papierosów, pić alkoholu, używać środków odurzających oraz wnosić ich na 

teren szkoły; 

10) przynosić do szkoły: 

a) wszelkich przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia; 

b) biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu; 

c) przedmiotów wartościowych; 

11) prowadzić handlu na terenie szkoły; 

12) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy  

i zgody nauczyciela; 

13) używać telefonów komórkowych z wyjątkiem  § 68 ust 7 pkt 3 i 4. 

6.Wygląd zewnętrzny i ubiór uczniów ma być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami estetyki 

i higieny osobistej. 
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7.Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania zasad ubierania się na terenie szkoły 

należy noszenie schludnego i czystego ubrania oraz dbanie o higienę osobistą. 

1) W Szkole nie jest dozwolone noszenie ubrań z napisami wulgarnymi, nawołującymi 

do przemocy, ubliżającymi, przedstawiającymi niestosowne ilustracje, propagujące 

treści zabronione prawem. 

2) Uczniowie nie mogą nosić emblematów klubów sportowych (np. szalików)  

i ekstrawaganckich ozdób. 

3) W ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają po każdym wejściu do szkoły 

obuwie na obuwie zamienne nie pozostawiające śladów na posadce, nie ślizgające 

się. 

4) Na zajęciach w sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy 

(białe podkoszulki, czarne lub granatowe spodenki/spodnie sportowe). Na zajęciach 

wychowania fizycznego  uczeń zdejmuje wszelkie ozdoby. 

5) Uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych 

wynikających z ceremoniału szkolnego. Na uroczystościach szkolnych dopuszcza się 

używania przez ucznia obuwia innego niż zamienne będące w harmonii  

z odświętnym strojem. 

a)   strój galowy dziewcząt składa się z białej bluzki zakrywającej ramiona i brzuch, 

ciemne (czarne lub granatowe) długie spodnie lub ciemna (czarna, granatowa) 

spódnica lub sukienka o długości nie krótszej niż do połowy uda; 

b)  strój galowy chłopców składa się z białej koszuli i ciemnych (granatowy, czarny)  

spodni lub garnituru. 

6)Minimalna długość spodenek, spódniczek oraz sukienek jest od połowy uda. 

7)Odzież wierzchnia górna nie może odsłaniać ramion ani brzucha w klasach IV-VIII. 

8)Nie wolno zakładać ubrań z dziurami, zbyt dużymi dekoltami, butów na obcasach, 

nadmiernej biżuterii. 

9)Nie wolno farbować włosów, malować się, malować paznokci, stosować tipsy, ubierać 

się ekstrawagancko, nosić długich kolczyków i niestosownej fryzury. 

10)Obowiązkowy brak ozdób w nosie, brwiach i innych miejscach zagrażających 

bezpieczeństwu dziecka. 
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11)Zabrania się noszenia nakryć głowy (kaptury, czapki itp.) na zajęciach lekcyjnych,  

a także na terenie budynku szkolnego. 

8.Obowiązki ucznia w zakresie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

1) Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne mogą być wnoszone na teren 

szkoły, ale muszą być wyłączone podczas całego pobytu ucznia w szkole i na jej 

terenie. 

2) W szkole obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonu oraz innych urządzeń 

elektronicznych i  nagrywania tymi urządzeniami z zastrzeżeniem pkt 3 i 4. 

3) Uczeń może korzystać z prywatnych telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych wyłącznie na polecenie nauczyciela. 

4) Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego tylko w sekretariacie szkoły, a na 

lekcji i podczas imprez szkolnych za zgodą nauczyciela. 

5) W przypadkach losowych rodzic może się skontaktować z dzieckiem przez wykonanie 

telefonu do sekretariatu szkoły. 

6) Za kradzież i zniszczenie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

będących własnością uczniów szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej. 

7) Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób na terenie szkoły oraz podczas 

imprez szkolnych z zastrzeżeniem pkt 4. 

8) Uczeń może wykonać zdjęcia na wycieczkach i imprezach szkolnych pod warunkiem, 

że zdjęcia te nie naruszają godności osób na nich przedstawionych.  

9. Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów należy: 

1) traktowanie z szacunkiem; 

2) kulturalne odnoszenie się do innych osób; 

3) szanowanie odmienności kulturowej, religijnej; 

4) nie przezywanie oraz nie używanie wulgarnych i ubliżających słów;  

5) nie stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. 
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§ 69 

Nagrody 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) za rzetelną naukę i wysokie wyniki w nauce; 

2) osiągnięcia sportowe lub artystyczne; 

3) wzorowe zachowanie i wysoką kulturę osobistą; 

4) odwagę i godną naśladowania postawę; 

5) przeciwstawianie się złu; 

6) udzielanie pomocy innym osobom; 

7) zaangażowanie w pracę na rzecz Szkoły lub środowiska lokalnego; 

8) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub 

lokalnej. 

9) osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej potwierdzone dobrymi lokatami w konkursach 

przeglądach i turniejach.  

2. Nagrodami są: 

1) ustna pochwała lub wyróżnienie przez wychowawcę klasy; 

2) ustna pochwała udzieloną przez Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności szkolnej  

i wpisanie nazwiska ucznia do kroniki Szkoły; 

3) stypendium naukowe dla ucznia osiągającego bardzo dobre wyniki w nauce zgodnie  

z odrębnym aktualnym regulaminem; 

4) stypendium sportowym zgodnie z odrębnym aktualnym regulaminem; 

5) nagroda rzeczowa; 

6) list pochwalny do rodziców - średnia powyżej 5,0 i wzorowe zachowanie; 

7) dyplom uznania; 

8) wzorowa ocena zachowania zgodnie ze statutem szkoły; 

9) prezentacja osiągnięć na corocznym spotkaniu z rodzicami i zakończeniu roku 

szkolnego; 

10) odnotowanie osiągnięć na świadectwie szkolnym; 

11) wpis do kroniki szkolnej. 

3.  Rodzaje i kryteria przyznawania wyróżnień i nagród za: 
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       1)  wyniki w nauce i zachowaniu w klasach I – III: 

a) pochwała wychowawcy klasy, 

b) pochwała Dyrektora na apelu; 

c) dyplom za wzorowe zachowanie i osiągnięcia w nauce; 

d) dyplom za 100% frekwencję; 

e) nagroda książkowa. 

       2) wyniki w nauce i zachowaniu w klasach IV – VIII: 

a) świadectwo z wyróżnieniem przy średniej ocen co najmniej 4,75 i co najmniej  

bardzo dobrym zachowaniu; 

b) nagroda książkowa dla ucznia, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem;  

c) list pochwalny do rodziców -średnia powyżej 5,0 i wzorowe zachowanie. 

3) osiągnięcia pozalekcyjne: 

a) dyplom dla finalistów konkursów wojewódzkich; 

b) odnotowanie osiągnięć na świadectwie szkolnym. 

4. Nagrodzony uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody. 

Zastrzeżenia wnosi się ustnie lub pisemnie do Księgi skarg i wniosków w terminie do 3 dni 

roboczych od otrzymania nagrody. 

5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4 rozpatruje Dyrektor. Decyzja Dyrektora jest 

ostateczna i przekazana  na piśmie wraz z argumentacją decyzji w terminie do 7 dni 

roboczych od wniesienia zastrzeżenia. 

 

§ 70 

Kary 

 

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, o których mowa w §68 uczeń może być 

ukarany. 

2. Przy nakładaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj popełnionego przewinienia i jego skutki 

społeczne, dotychczasowe zachowanie ucznia, intencje ucznia oraz jego wiek i poziomu 

rozwoju psychospołecznego. 

3. W Szkole ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie indywidualne wychowawcy; 

2) nagana wychowawcy; 
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3) upomnienie Dyrektora w indywidualnej rozmowie z uczniem; 

4) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych; 

5) zawieszenie prawa do udziału w reprezentacji Szkoły, imprezach artystycznych  

i sportowych oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów; 

6) pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku 

pełnienia takiej funkcji);  

7) zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania,   

a zwłaszcza do:  

a) naprawienia wyrządzonej szkody,  

b) wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub 

społeczności szkolnej oraz lokalnej, 

c) przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość; 

8) zakaz udziału w wycieczce lub innych spotkaniach wyjazdowych; 

9) zatrzymanie do odbioru przez rodzica telefonu komórkowego (bez karty) lub innego 

urządzenia elektronicznego w depozycie szkolnym w przypadku naruszenia § 68  

pkt. 7; 

10)  rozmowa Dyrektora z uczniem w obecności wychowawcy (ewentualnie rodzica). 

4. Kary, o których mowa: 

      1) w ust. 3 pkt. 1-2 nakłada wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły; 

      2) w ust. 3 pkt. 3-10, nakłada Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek  

         nauczyciela, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego. 

5. O udzielonej uczniowi karze, o której mowa w ust 3 pkt 2-10, wychowawca powiadamia  

rodziców ustnie lub pisemnie. 

6. Od udzielonej kary uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do Dyrektora.  

Odwołanie składa się na piśmie w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia 

rodziców. 

7. Decyzja Dyrektora jest ostateczna i przekazana na piśmie wraz z argumentacją decyzji  

 w terminie do 7 dni roboczych od wniesienia skargi. 

8. W przypadkach: 

1) wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stosowaniem kar 

wyłącznie i brakiem poprawy zachowania ucznia; 
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2) pobicia ucznia lub znęcania psychicznego nad uczniami; 

3) uporczywego niszczenia mienia szkolnego; 

4) używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły 

i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę;  

5) agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników 

szkoły;  

6) umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły;  

7) spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych; 

8) kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków   

i innych środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu; 

9) fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji 

szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen;  

10) zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,   

w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub 

innych podobnych zachowań;  

11) innych drastycznych naruszeń postanowień statutu. 

9. Dyrektor może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o 

przeniesieniu ucznia do innej szkoły. 

10. Przed wystąpieniem z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor może 

zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. 

 

 

Rozdział 9 

Przyjmowanie uczniów do szkoły i odraczanie obowiązku szkolnego 

 

§ 71 

 

1. Do klasy I Szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na 

podstawie zgłoszenia rodziców. 



137 

 

2. Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w Szkole 

innej niż szkoła podstawowa, w obwodzie w którym dziecko mieszka, na wniosek 

rodziców, jest przyjmowane do klasy I Szkoły bez przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego. 

3. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor. 

4. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do Szkoły, 

rodzaje dokumentów wymagane od kandydatów określają przepisu ustawy Prawo 

Oświatowe. 

§ 72 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat,  nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 

roku życia. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość 

do podjęcia nauki szkolnej. 

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

szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które 

zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 

4. Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje Dyrektor szkoły podstawowej do której 

zostało przyjęte dziecko.  

5. Odroczenia dokonuje się  na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć 

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku 

szkolnego. 

6. Nieusprawiedliwiona, co najmniej 50 % nieobecność dziecka podczas obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym jest równoznaczna z niespełnianiem 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

 



138 

 

Rozdział 10 

Oddział przedszkolny 

 

§ 73 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego 

 

1. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny.  

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

3. Oddział przedszkolny w szczególności:  

1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. 

4. Zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego określa Wójt Gminy Trzciana. 

5. Oddział przedszkolny funkcjonuje w godzinach ustalonych przez Dyrektora szkoły. 

6. Oddział przedszkolny funkcjonuje zgodnie z organizacją Arkusza Pracy Szkoły.  

7. Termin przerwy wakacyjnej i ferii zimowych dla oddziału przedszkolnego ustala Dyrektor 

w porozumieniu z Organem Prowadzącym. 

8. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

1) Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego 

przedszkolnego programu nauczania umożliwiającego realizację  podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

2) Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć 

umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych dzieci. 

9. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25.  

10. Celami wychowania przedszkolnego są: 

1) wsparcie całościowego rozwoju dziecka; 

2) opieka, wychowanie i nauczanie; 

3) umożliwianie dziecku odkrywanie własnych możliwości; 
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4) osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

11. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  

o zdrowie psychiczne realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, 

ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację  

otaczającej dziecko przyrody stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 



140 

 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację  

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania  

i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

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

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13)  kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm 

społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w oddziale przedszkolnym, inne 

dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających  

z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

12. Do zadań oddziału przedszkolnego w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy: 

1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów; 

2) udzielanie dzieciom pomocy pedagogicznej współpracując z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną; 

3) indywidualizacja wspomagania rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb  

i możliwości; 

4) kierowanie dzieci, które posiadają wady słuchu, wymowy, wzroku itd. do 

odpowiednich specjalistów poprzez współpracę z pielęgniarką szkolną; 

5) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii dziecka; 

6) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu; 
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7) badanie dojrzałości szkolnej dziecka. 

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w oddziale przedszkolnym  

w formie: 

1) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, muzyczno-ruchowych, korekcyjno-   

     kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

2) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.  

14.  Pomoc, o której mowa w ust. 8 może być udzielona na wniosek rodziców, nauczycieli, 

psychologa, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

15. Na życzenie rodziców w oddziale prowadzone są zajęcia z religii. Udział w zajęciach 

 z religii nie jest obowiązkowy. 

§ 74 

Opieka nad dziećmi w oddziale przedszkolnym 

 

1. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom: 

1) dzieci są pod stałą kontrolą i nadzorem wychowawcy od momentu oddania dziecka 

przez rodziców; 

2) za bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć odpowiada nauczyciel-wychowawca 

prowadzący te zajęcia; 

3) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel jest obowiązany do 

skontrolowania sali pod względem bezpieczeństwa; 

4) w sytuacji nagłej nauczyciel może opuścić oddział tylko wtedy, gdy powierzy w tym 

czasie opiekę nad dziećmi innemu pracownikowi szkoły; 

5) obowiązkiem nauczyciela jest obserwacja i nadzorowanie zachowania dzieci oraz 

udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku; 

6) nauczyciel ma obowiązek poinformować Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym 

wypadku, a o zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe 

samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka) rodziców.  

7) Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego nie wolno podawać żadnych 

leków z wyjątkiem dzieci przewlekle chorych po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców 

i przeszkoleniu nauczyciela.  
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8) W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia  

o tym nauczyciela lub dyrektora szkoły. 

9) Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypadku 

otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w oddziale 

przedszkolnym do jego niezwłocznego odebrania. 

10) Rodzice opłacają na początku każdego roku szkolnego, dobrowolną składkę 

ubezpieczeniową za dziecko.  

2.  Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem szkoły. 

1) W trakcie zajęć poza terenem oddziału przedszkolnego opiekę nad dziećmi sprawuje 

nauczyciel wraz z osobą wspomagającą, którą może być inny pracownik szkoły lub rodzic. 

Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci. 

2) Osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej  

i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel. 

3)  Każda wycieczka/wyjście jest organizowane zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4)  Z zasadami wycieczek są zapoznawani rodzice i dzieci.  

5) W trakcie wyjść dzieci poza teren szkoły nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego 

przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem 

w teren. 

6) Każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren szkoły jest zobowiązany do 

każdorazowego odnotowania tego faktu dzienniku zajęć. 

7) Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim 

urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel 

obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci  

z niebezpiecznego miejsca oraz niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Szkoły. 

3.   W ramach organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi nauczyciel : 

1) dostosowuje nauczanie oraz miejsce pracy do ich możliwości psychofizycznych oraz 

tempa uczenia się; 

2) rozpoznaje potencjał ucznia i dobiera adekwatne formy indywidualizacji nauczania; 

3) pozwala i motywuje ucznia do osiągnięcia sukcesu na miarę jego możliwości; 

4) dba o rozwój ogólny i edukacyjny ucznia. 
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§ 75 

Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci 

 

1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka 

z oddziału przedszkolnego z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do 

oddziału przedszkolnego i z oddziału przedszkolnego sprawują rodzice. 

2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z oddziału 

przedszkolnego. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, 

serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe 

upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji przez tydzień. 

3. Rodzice lub osoba upoważniona powinni przyprowadzić dziecko do szatni na godzinę 

8:00. Dzieci przyprowadzone do oddziału przed godziną 8:00 pozostają pod opieką 

rodziców. 

4. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego nauczyciel 

odnotowuje nieobecność dziecka w oddziale przedszkolnym w dzienniku zajęć, a także 

godzinę odbioru dziecka. 

5. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan 

(np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. 

6. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego do godziny jego 

zamknięcia. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka  

z oddziału przedszkolnego, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby 

wyznaczonej przez Dyrektora nie dłużej jak do zakończenia zajęć wychowawczo – 

dydaktycznych w szkole w danym dniu. 

7. Oddział przedszkolny podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami 

lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z oddziału przedszkolnego. 

Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia 

Dyrektora.  

8. W przypadku nieodebrania dziecka z oddziału przedszkolnego przez rodziców po upływie 

czasu, o którym mowa w ust. 6, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź 

osobami upoważnionymi, Dyrektor podejmuje dalszą decyzję. 

9. Dziecko może odebrać rodzic, który sprawuje prawną opiekę nad nim. 
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§ 76 

Współdziałanie z rodzicami 

1. Zebrania rodziców organizowane są zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej 

jednak niż 2 razy w roku. 

2. Zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu  

z udziałem zaproszonych specjalistów mogą odbywać się z inicjatywy rodziców lub 

nauczyciela. 

3. Dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców odbywać się będę w czasie rekolekcji 

wielkopostnych.  

4. W oddziale przedszkolnym organizowane są zajęcia pokazowe. 

5.  Spotkania indywidualne z rodzicami odbywają się według potrzeb.  

6. Przy wejściu do oddziału redagowana jest tablica informacyjna dla rodziców, na 

której przedstawiane są zadania realizowane z dziećmi i sprawy dotyczące wydarzeń 

i bieżącej pracy grupy. 

7.  Nauczyciel opracowuje pisemną informację dla rodziców na temat osiągnięć 

rozwojowych – analiza gotowości do podjęcia nauki w szkole. 

8. Prace dziecięce eksponowane są na wystawach.  

9. Udostępniane są teczki kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji  

z obserwacji diagnozy indywidualnego rozwoju ich dziecka. 

10. Organizowane są uroczystości, imprezy i wycieczki wspólnie dla wychowanków, ich 

rodziców i rodzin. 

 

§ 77 

Zadania nauczyciela 

 

1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami w sprawach 

wychowania i nauczania dzieci należy: 

1) współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo–

edukacyjnych; 

2) organizowanie zajęć otwartych, zebrań z rodzicami oraz w miarę potrzeb spotkań 

indywidualnych; 

3) zapoznanie rodziców z programem nauczania i statutem szkoły dotyczącym oddziału 

przedszkolnego podczas pierwszego zebrania z rodzicami; 
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4) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka; 

5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

6) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

7) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców; 

8) angażowanie rodziców w działalność oddziału przedszkolnego. 

2. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy 

wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość należy: 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno–wychowawczej w oparciu o wybrany 

program wychowania w oddziale przedszkolnym; 

2) prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące 

poznawaniu swoich wychowanków; 

3) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole; 

4) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania; 

5) dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci 

poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy; 

6) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego 

siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej; 

7) zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel 

otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod 

 i form pracy do jego możliwości; 

8) doskonalenie metod pracy z dziećmi, podnoszenie swojej wiedzy pedagogicznej, 

rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy, uczestniczenie w różnych formach 

doskonalenia zawodowego; 

9) uczestniczenie w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w szkole;  

10) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

11) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych w oddziale 

przedszkolnym;  

12) dbanie  o estetykę pomieszczeń; 

13) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał; 

14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym. 
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3. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych 

obserwacji. 

4. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z współpracą ze specjalistami świadczącymi 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną należy: 

1) współpraca z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz z innymi specjalistami 

służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów; 

2) informowanie specjalistów o dostrzeżonych niepokojących symptomach; 

3) udział w omówieniu pracy z logopedą, nauczycielem zajęć korekcyjno – 

kompensacyjnych. 

 

§ 78 

Prawa rodziców 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań wynikających z realizowanego programu wychowania 

przedszkolnego w oddziale, do którego uczęszcza jego dziecko; 

2) uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

3) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego, a zwłaszcza 

sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych; 

4) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie  

z potrzebami dziecka; 

5) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów oddziału przedszkolnego w oparciu o tradycje 

środowiska i regionu; 

6) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, 

imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.; 

7) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, 

aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola; 

8) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców; 
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9) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w oddziale przedszkolnym. 

2. Rodzice mają obowiązek: 

1) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczo - dydaktycznych; 

2) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie 

podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta; 

3) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania oddziału przedszkolnego; 

4) znać i przestrzegać postanowień statutowych; 

5) przyprowadzać do oddziału przedszkolnego dzieci zdrowe bez konieczności podawania 

w oddziale jakichkolwiek leków; 

6)  interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka; 

7) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne; 

8) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie 

niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie 

(choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.); 

9) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału 

przedszkolnego; 

10) bezzwłocznie zgłaszać o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego; 

11) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń; 

12) informować telefonicznie lub osobiście o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka; 

13) dostarczyć informację potwierdzoną przez lekarza o stanie   zdrowia dziecka po 

przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym; 

14) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie; 

15) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola. 

 

§ 79 

Prawa i obowiązki dziecka 

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek: 
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1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych; 

2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych; 

3) włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie; 

4) stosowania się do przyjętych zasad ustalanych przez nauczyciela a obowiązujących całą 

grupę. 

2. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, edukacyjnego i opiekuńczego, 

zgodnie z zasadami higieny  pracy umysłowej; 

2) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i zajęć organizowanych poza 

oddziałem przedszkolnym, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

bądź  psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności; 

3) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) uzyskania pomocy w przezwyciężeniu trudności i niepowodzeń, w tym pomocy 

specjalistycznej; 

7) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz    ochrony  

i poszanowania jego godności osobistej zgodnie z konwencją praw dziecka i powszechną 

deklaracją praw człowieka ONZ. 

§ 80 

Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalone są przez Organ Prowadzący. 
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Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

 

§ 81 

Warunki stosowania sztandaru szkoły oraz ceremoniału szkolnego 

1. Przebieg uroczystości uwzględnia przyjętą tradycję szkoły i środowiska oraz stanowi 

istotne ogniwo w oddziaływaniach wychowawczych. 

2. Stałe uroczystości szkolne: 

1) Rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) Ślubowanie klas pierwszych; 

3) Dzień Edukacji Narodowej; 

4) Rocznica Odzyskania Niepodległości; 

5) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

6) Święto Szkoły; 

7) Wręczenie świadectw absolwentom szkoły; 

8) Zakończenie roku szkolnego; 

9) kalendarz pozostałych świąt i uroczystości szkolnych ustala na każdy rok szkolny 

Rada Pedagogiczna. 

3. Uroczystościom szkolnym przewodniczy Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

4. Strój galowy obowiązuje wszystkich uczniów podczas uroczystości szkolnych: 

1) Rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) Dzień Edukacji Narodowej; 

3) Rocznica Odzyskania Niepodległości; 

4) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

5) Święto Szkoły; 

6) Zakończenie roku szkolnego. 

5. Podczas ważnych uroczystości szkolnych stosuje się sztandar szkoły oraz hymn szkoły 

„My chcemy się uczyć”. 

§ 82 

1. Szkoła używa pieczęci okrągłych – małej i dużej. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy.  

4. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna. 

5. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu. 

 

§ 83 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, 

dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.   

2. Statut jest dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. Jest udostępniany 

wszystkim zainteresowanym osobom.  

3. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ 

prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.  

4. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.  

5. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane 

odrębnymi przepisami.  

6. Statut obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 roku. 

 

 

 

 


