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STATUT 

 

Szkoły Podstawowej im. Walerego Goetla 

w Zelczynie 
 

 

Na podstawie: 

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

Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 

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

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

U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.); 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.); 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943  

z późn. zm.); 

Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010); 

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. 

zm); 

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

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

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 

649); 

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

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

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

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły  

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1534); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu 

ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512); 

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

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

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1578); 
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Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  

i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.); 

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

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1646.). 
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Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie. 

2. Siedziba: Zelczyna 120, Ochodza - Oddział Przedszkolny,  

32-051 Wielkie Drogi,  

powiat krakowski,  

woj. małopolskie. 

3. Organ prowadzący: Gmina Skawina. 

4. Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

5. Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową, której obsługę finansową prowadzi 

Wydział Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. 

6. Obwód szkolny: wieś Zelczyna , Ochodza, Facimiech – domy po prawej stronie drogi 

krajowej DK44, Pozowice od klasy V, Krzęcin - „Działy” 

7. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i składa się z dwóch etapów: 

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna; 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII. 

8. Szkoła organizuje i prowadzi oddziały wychowania przedszkolnego dla dzieci 4, 5  

i 6- letnich.  

9. Szkoła posiada sztandar i logo. 

10. Uroczystości państwowe i szkolne rozpoczynają się wprowadzeniem sztandaru  

i odśpiewaniem hymnu państwowego i hymnu szkoły. 

11. Szkoła przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

12. Zmiany w Statucie wymagają formy pisemnej i trybu przewidzianego dla jego 

uchwalenia. 

13. Dyrektor szkoły opracowuje i wprowadza ujednolicony tekst Statutu Szkoły. 

14. Szkoła używa pieczęci szkolnej o treści: 

 

Szkoła Podstawowa 

im. Walerego Goetla w Zelczynie 

32-051 Wielkie Drogi 

tel/fax (0-12) 270-60-21 

NIP 944-20-11-867 

 

oraz pieczęci okrągłej używanych na świadectwach szkolnych – z godłem i napisem 

„Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie” 

 

§ 2. 

 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) „Szkole”- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Walerego Goetla  

w Zelczynie; 

2) „oddziale przedszkolnym”- należy przez to oddziały zorganizowane w szkole,  

w których dzieci objęte są wychowaniem przedszkolnym; 
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3) „rodzicach”- należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4) „dyrektorze szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie 

uczniowskim” – należy przez to rozumieć organy Szkoły; 

5) „statucie” - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w im. Walerego 

Goetla w Zelczynie; 

6) „uczniach” - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież uczęszczających do szkoły 

podstawowej; 

7) „dzieciach”- należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do oddziałów 

przedszkolnych; 

8) „zindywidualizowanej ścieżce”- należy przez to rozumieć odpowiednio 

zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (formy pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku czy uczniowi); 

9) „wychowawcy” - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono 

jeden oddział w szkole; 

10) „nauczycielach” - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych szkoły; 

11) „organie sprawującym nadzór pedagogiczny” - należy przez to rozumieć 

Małopolskiego Kuratora Oświaty; 

12) „Organie prowadzącym” - należy przez to rozumieć Gminę Skawina; 

13) „MEN”- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
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Rozdział II 

 

Cele i zadania 

 

§ 3. 

 

Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe, Karcie 

Nauczyciela oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności: 

1) wspomaga wychowawczą rolę rodziny: 

a) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów; umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej, 

pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej, 

b) prowadzi pracę dydaktyczną i wychowawczą zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i predyspozycjami uczniów, 

c) sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, 

d) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania, nauki i opieki, 

e) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje 

właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska, 

f) uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci organizuje naukę 

religii na ich życzenie, 

g) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 

h) przygotowuje ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich  

w oparciu o zasady: solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  

i wolności, 

i) zapewnia realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

j) wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, pomagając im w zdobywaniu 

wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności 

przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

§ 4. 

 

Cele i zadania są realizowane poprzez: 

1) pełną realizację Szkolnego zestawu programów nauczania i wychowania 

przedszkolnego oraz Szkolnego zestawu podręczników: 

a) tworzonego spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez 

dyrektora szkoły, 

b) dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, szkolny zestaw podręczników, 

które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

c) dyrektor szkoły w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim podejmuje 

działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na 

terenie Szkoły, 

d) dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości 

odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy 

programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, 

2) realizację Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego zawierającego 

wszystkie treści i zadania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów 

oraz wszystkie treści i zadania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, skierowane do uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-07-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-07-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-07-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-07-2009&qplikid=1#P1A6
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a) zadania wychowawczo-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole, wspomagani przez pozostałych jej pracowników, 

b) celem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest oddziaływanie 

na dziecko, aby lepiej radziło sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, aby 

rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować  

w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach oraz czuło się bezpiecznie  

w środowisku szkolnym.  

3) prowadzenie, w miarę posiadanych środków finansowych: 

a) kół zainteresowań i kół przedmiotowych, 

b) zajęć rekreacyjno-sportowych, 

c) gimnastyki korekcyjnej, 

d) zajęć rewalidacyjnych oraz nauczania indywidualnego dla uczniów  

o specyficznych trudnościach w nauce, 

e) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, 

4) organizację: 

a) wycieczek, 

b) uroczystości szkolnych, 

c) wyjazdów na zielone szkoły, 

5) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka 

oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej poprzez: 

a) prowadzenie nauki religii/etyki, 

b) kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych w czasie trwania 

uroczystości szkolnych i lokalnych, 

c) organizowanie w różnych formach uroczystości z okazji świąt państwowych  

i narodowych, 

6) możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, 

niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym; 

7) bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych w postaci papierowej 

lub elektronicznej, udostępnianie materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu. 
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Rozdział III 

 

Organy szkoły oraz ich kompetencje. 

 

§ 5. 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organy szkoły uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne 

z przepisami Prawa Oświatowego i niniejszym statutem. 

 

§ 6. 

 

Kompetencje dyrektora szkoły: 

1) do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie 

pracy szkoły, w szczególności : 

a) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych szkoły, 

b) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku 

w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania 

przedszkolnego oraz programy nauczania, 

c) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy  

i stosunków pracowniczych, 

ca) dbałość o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów, 

d) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

da) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

e) współdziałanie z organem prowadzącym szkołę, realizowanie jego zaleceń  

i wniosków, 

f) organizowanie zebrań rady pedagogicznej zgodnie z Regulaminem jej działalności, 

g) przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy 

szkoły, kierowanie ich realizacją, składanie Radzie Pedagogicznej okresowych 

sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno - 

wychowawczej szkoły Radzie Rodziców, 

h) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły,  

w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

i) przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały - projektów 

innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

j) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do uchwalenia wyników klasyfikacji 

i promocji uczniów, 

k) opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów 

określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawianie projektu do 

zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, 

l) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, 

m) realizacja uchwał oraz wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej 

niezgodnych z przepisami prawa, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-02-2011&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-02-2011&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-02-2011&qplikid=1#P1A6
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n) współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim, 

o) współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk 

pedagogicznych, 

p) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji (w szczególności harcerskich), 

q) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia, 

r) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty 

przeprowadzonego w szkole, 

s) organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz planowanie  

i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy, 

t) współpraca z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

uczniami, 

u) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach (Rozporządzenie MEN dotyczące nadzoru pedagogicznego), w tym 

systematyczne obserwowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez 

nauczycieli, prowadzenie dokumentacji obserwacji, 

v) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia 

ich do innych klas lub oddziałów, 

w) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 

zawodowym, 

x) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad 

nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych 

przepisach, 

y) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

z) załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły, 

za) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie  

z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków, 

zb) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi  

w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności: 

a. ustalanie regulaminów pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły, 

b. ustalanie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

zc) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie  

z ustalonym regulaminem, 

zd) zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ze) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego  

w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły, 

zf) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły, 

zg) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

zh) współdziałanie z organem prowadzącym szkołę w organizowaniu dowożenia 

uczniów do szkoły, 

zi) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych. 

§ 7. 

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej: 

1) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie: 

a) zatwierdzania statutu i planów pracy szkoły, 
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b) wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym promocji warunkowej oraz 

ukończenia przez nich szkoły, 

c) eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

d) ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

e) skreślenia z listy uczniów nie objętych obowiązkiem szkolnym, 

f) ustalania i nowelizowania regulaminu swojej działalności, 

g) szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym, 

h) zatwierdzania wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły  

w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i kar, 

i) ustalania sposobów wykorzystania wniosków z przeprowadzonego nadzoru 

pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły. 

2) do zadań Rady Pedagogicznej należy: 

a) przygotowywanie projektu statutu szkoły albo jego zmian, 

b) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieobecności nieusprawiedliwionej, 

c) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

d) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły; 

e) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz programu wychowania 

przedszkolnego, 

f) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

 i innych wyróżnień, 

g)  opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziałów nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

h) opiniowanie ustalonego przez organ prowadzący kandydata do powierzenia  

stanowiska dyrektora szkoły gdy do konkursu na to stanowisko nie zgłosił się  

 żaden kandydat lub gdy w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, 

i) opiniowanie pracy dyrektora w celu dokonania jego oceny pracy lub przedłużenia 

kadencji, 

j) wyrażanie zgody (na wniosek dyrektora szkoły) do udziału w posiedzeniach rady  

osób z głosem doradczym, 

k)  wyłanianie przedstawiciela rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela 

od ustalonej oceny pracy 

3) uprawnienia: 

a) Rada Pedagogiczna uprawniona jest do: 

 występowania z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, 

 wnioskowania do przewodniczącego rady o zaproszenie do udziału  

w posiedzeniach rady osób z głosem doradczym, 

 wypowiadania się - jako organ kolegialny - w sprawach jej zadań statutowych 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, 

b) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady są 

protokołowane komputerowo - czcionka 12, drukowane i bindowane. Uchwały 

rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej członków. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania 

spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać 

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

pracowników szkoły.  
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§ 8. 

 

Kompetencje Rady Rodziców: 

1) w szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów oraz dzieci 

uczęszczających do oddziałów przedszkolnych; 

2) w skład rady rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych;  

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów i dzieci danego 

oddziału; 

3) w wyborach jednego ucznia (dziecko) reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 

4) kompetencje stanowiące: 

a) uchwalanie zasad tworzenia rady rodziców, 

b) uchwalanie regulaminu swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do rad 

oddziałowych i rady rodziców; zasady wydatkowania funduszy rady rodziców, 

c) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego Szkoły, 

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub  

wychowania szkoły, 

e) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

f) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczenie 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) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego Szkoły- programy te ustala dyrektor szkoły, w uzgodnieniu  

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy te obowiązują do czasu 

uchwalenia ich przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

6) kompetencje jako zadanie: 

a) wspieranie statutowej działalności szkoły, 

b) aktywizowanie rodziców do działań podnoszących jakość szkoły, 

c) prowadzenie działań zgodnie z regulaminem Rady Rodziców, 

d) uzgodnienie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju ucznia, 

7) uprawnienia: 

a) występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 

b) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

 

§ 9. 

 

3. Kompetencje samorządu uczniowskiego: 

1) kompetencje stanowiące: 

a) uchwalanie regulaminu swojej działalności, 

b) coroczne uchwalanie planu pracy, 

2) kompetencje jako zadanie: 
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a) wyrażanie opinii o pracy nauczyciela przy dokonywaniu oceny jego pracy, 

b) wyrażanie opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów nie objętych 

obowiązkiem szkolnym, 

3) uprawnienia Samorządu Uczniowskiego: 

a) przedstawianie radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

 prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami  

i stawianymi wymaganiami, 

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania  

i zaspokajania własnych zainteresowań, 

 prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

 prawo prowadzenia sklepiku uczniowskiego, 

 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami  

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

2. Samorząd uczniowski może prowadzić działania w zakresie wolontariatu,  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

§ 10. 

 

Zasady współdziałania organów szkoły: 

1) wszystkie organy szkoły maja prawo do: 

a) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji 

określonych ustawą i szczegółowo w Statucie Szkoły, 

b) bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 

decyzjach, 

c) realizacji wniosków i uchwał z posiedzeń organów szkoły, 

2) szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami szkoły poprzez: 

a) zamieszczanie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń, 

b) wspólne spotkania, 

c) zapraszanie dyrektora szkoły na posiedzenia Rady Rodziców lub Samorządu 

Uczniowskiego, a przedstawicieli Rady Rodziców czy samorządu Uczniowskiego 

na niektóre posiedzenia rady Pedagogicznej, 

d) ustalanie godzin przyjęć interesantów przez poszczególne organy szkoły. 

 

§ 11. 

 

Sposoby rozwiązywania sporów między organami szkoły: 

1) każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji; 

2) organy te mają obowiązek współdziałania między sobą. Organem koordynującym tą 

współpracę jest dyrektor; 

3) spory wewnątrz organów lub pomiędzy nimi powinny być rozstrzygane w drodze 

porozumienia na terenie szkoły; 

4) organy między sobą ustalają formy i sposoby rozstrzygania sporów; 
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5) w przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu organy mogą skorzystać 

z pomocy mediatora, którym jest dyrektor szkoły; 

6) jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty przy pomocy mediatora, w zależności od 

rodzaju sprawy, strony sporu mają prawo zwrócenia się o pomoc do organu 

prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą; 

7) podjęte rozstrzygnięcie jest ostateczne i wiążące dla stron. 
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Rozdział IV 

 

Organizacja szkoły 

 

§ 12. 

 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki: 

1) dyrektor szkoły sporządza corocznie, na podstawie ramowego planu nauczania, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa arkusz organizacji szkoły; 

2) arkusz organizacji szkoły określający szczegółową organizację nauczania, 

wychowania i opieki w danym roku szkolnym sporządza dyrektor szkoły do dnia 21 

kwietnia każdego roku; 

3)  arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja 

danego roku; 

4)  na podstawie zatwierdzonego arkusza oraz planu nauczania dyrektor szkoły  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład 

zajęć obowiązkowych dla każdego oddziału oraz rozkład zajęć dodatkowych w szkole; 

5)  dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do tygodniowego 

rozkładu zajęć po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

6)  tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć, zajęć dodatkowych i zajęć z religii 

określa rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 

szkół; 

7) o przeznaczeniu godzin do dyspozycji dyrektora decyduje dyrektor szkoły 

uwzględniając sugestie nauczycieli i wychowawców; 

8) godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone na:  

a) zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona 

podstawa programowa, lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego  

 zestawu programów nauczania, 

c) realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności  

o istotnym znaczeniu wychowawczym, 

d) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb  

i zainteresowań; 

9) zajęcia z religii i wychowania do życia w rodzinie realizowane są zgodnie  

z  odrębnymi przepisami. 

 

§ 13. 

 

Podział na oddziały i grupy: 

1) podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział;  

2) oddział tworzą uczniowie, którzy w danym roku szkolnym uczą  

się wszystkich przedmiotów obowiązkowych wynikających z podstawy programowej; 

3) liczba uczniów w oddziałach I-III nie może wynosić więcej niż 25 uczniów, przy 

czym: 

a) jeśli w trakcie trwania roku szkolnego liczba uczniów w tym oddziale zwiększy się 

ponad liczbę 25 osób w skutek przyjęcia ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, 

Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, może podzielić ten oddział,  
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b) na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego 

dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w lit. a, zwiększając 

liczbę uczniów w oddziale maksymalnie o 2 osoby, 

c) oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono do maksimum 27 osób, może 

funkcjonować w tej wielkości w ciągu całego etapu edukacyjnego, 

d) w sytuacji gdy liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia 

się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale, 

 4) w szkole może być utworzony oddział integracyjny;  

 5) uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do oddziału integracyjnego na wniosek  

rodziców, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

skierowania z organu prowadzącego; 

 6) w klasach integracyjnych liczba wszystkich uczniów wynosi do 20, w tym do 5 

uczniów niepełnosprawnych; 

 7) oddział liczący więcej niż 24 uczniów w klasach IV- VIII ulega podziałowi na grupy 

na zajęciach z:  

a) języków obcych, 

b) informatyki/ zajęciach komputerowych - przy czym liczba uczniów w grupie nie 

może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej), 

 8) oddziały klas IV- VIII liczące więcej niż 26 uczniów na obowiązkowych zajęciach 

wychowania fizycznego ulega podziałowi na grupy; 

9) oddziały klas IV- VIII liczące więcej niż 30 uczniów na ćwiczeniach (w tym 

laboratoryjnych) również są dzielone na grupy; 

10) W oddziałach integracyjnych liczących co najmniej 3 uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego podział na grupy jest obowiązkowy, 

na zajęciach, o których, mowa w pkt 7, 8 i 9, z tym, że grupa oddziałowa, 

międzyoddziałowa lub między klasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów; 

11) w szczególnie uzasadnionych przypadkach / warunki lokalowe, mała ilość stanowisk 

komputerowych/ podziału na grupy w oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów  

 można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę; 

12) w szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program 

wychowania przedszkolnego; 

13) zespoły i koła zainteresowań są prowadzone w grupach międzyklasowych.  

 

§ 14. 

 

Czas pracy szkoły: 

1) w każdym roku szkolnym obowiązuje „ Kalendarz roku szkolnego” ustalony przez 

MEN; 

2) dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem 

uczniowskim może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze 

do 8 dni w roku szkolnym, z przeznaczeniem na: 

a) przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty, 

b) obchody świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, 

określonych w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub 

związków wyznaniowych, 

c) inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej, 

3) w dniach wolnych, o których mowa w ust. 2 szkoła ma obowiązek zorganizowania 

zajęć wychowawczo – opiekuńczych; 
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4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dni wolnych, o których 

mowa w ust. 2, dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających 

w te dni w wyznaczone soboty. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego może nastąpić za zgodą organu 

prowadzącego. 

5) dodatkowe dni wolne od zajęć muszą być podane do publicznej wiadomości w 

miesiącu wrześniu; 

6) w szkole obowiązuje 5-cio dniowy tydzień pracy; 

7) zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od godziny 7.55 lub 8.00; 

8) w każdej klasie realizowane są zajęcia zgodnie z ustalonym corocznie tygodniowym 

podziałem godzin; 

9) godzina lekcyjna trwa 45 minut przy czym 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; 

10) w edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel organizuje przerwy zgodnie z 

możliwościami i potrzebami uczniów; 

11) godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut przy czym w uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w krótszym czasie, zachowując 

ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym (2 godzin na 

ucznia). 

 

§ 15. 

 

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb 

rozwojowych:  

1) szkoła organizuje i prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów uwzględniając ich 

potrzeby rozwojowe. Dodatkowymi zajęciami organizowanymi przez szkołę są: 

a)  koła zainteresowań,  

b)  koła przedmiotowe, 

c)  zajęcia rekreacyjno-sportowe, 

d)  gimnastyka korekcyjna,  

e)  zajęcia reedukacyjne,  

2) zajęcia, o których mowa w ust.1pkt1 prowadzone są poza systemem klasowo-

lekcyjnym; 

3) zajęcia, o których mowa w ust.1 pkt1 mogą być prowadzone za zgodą organu 

prowadzącego; 

4) udział uczniów w zajęciach wymienionych w ust. 1 pkt 1 wymaga zgody rodziców; 

5) udział ucznia w zajęciach wymienionych w ust. 1 pkt 1 może być przerwany na 

wniosek rodziców; 

6) liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wymienionych w ust. 1pkt1 musi być 

zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi; 

7) prowadzenie zajęć wymienionych w ust. 1 pkt 1 dyrektor powierza nauczycielom 

zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami; 

8) na podstawie orzeczenia PPP oraz w uzgodnieniu z organem prowadzącym, szkoła 

zobowiązana jest do zorganizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego lub nauczania indywidualnego zgodnie z rozporządzeniem MEN  

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; 
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9) w celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań 

dyrektor szkoły może, na wniosek lub za zgodą rodziców oraz po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i poradni psychologiczno- pedagogicznej, zezwolić uczniowi na 

indywidualny program lub tok nauki: 

a) uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie 

edukacyjnym, 

b) zezwolenie, o którym mowa w pkt 11 może być udzielone po upływie co najmniej 

jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji 

ucznia, 

c) z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 

- uczeń (za zgodą rodziców), 

- rodzice ucznia, 

- wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy 

wniosek (za zgodą rodziców), 

d) klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program 

nauki odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania ucznia, natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest 

klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie 

z w/w przepisami; 

e) realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego 

programu lub toku nauki. 

 

§ 16. 

 

1. Szkoła wspiera ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszego kształcenia poprzez organizowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w oparciu o program 

przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia (dopuszczony do użytku przez 

dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej). 

3. Program zajęć, o których mowa w ust. 2 zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, 

kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji 

zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. 

4. Na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego przeznacza się 

minimum 10 godzin w roku dla oddziałów klas VII i VIII. 

 

§ 17. 

 

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna: 

1)  szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych,  

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

materialna; 

2) uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej udzielana jest 

pomoc w formie: 

a) stypendium bądź zasiłku szkolnego, 

b) rzeczowej pomocy materialnej, 

3) pomoc socjalna, losowa lub materialna może być udzielona uczniowi na podstawie 

wniosku: 
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a) rodzica, 

b) wychowawcy klasy, 

c) pedagoga szkolnego, 

4) uczeń może otrzymać również pomoc materialną o charakterze motywacyjnym 

(stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium MEN) 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) świadczenia przyznaje szkolna komisja do spraw pomocy materialnej powołana przez 

dyrektora szkoły; 

6) szkoła zapewnia uczniom oraz dzieciom do oddziałów przedszkolnych dobrowolną 

oraz bezpłatną opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

7)  udzielenie uczniowi czy dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej może się 

odbyć jedynie za zgodą rodziców; 

8) w ramach posiadanych możliwości szkoła udziela pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia organizowanych dla uczniów i dzieci szczególnie 

uzdolnionych (liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób), 

b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się organizowanych dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności ich nauki, 

c) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających 

trudności w nauce, w szczególności, w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 

edukacyjnego. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób, 

d) zajęć specjalistycznych organizowanych wg. potrzeb uczniów i dzieci tj.:  

 korekcyjno- kompensacyjnych organizowanych dla uczniów i dzieci  

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi 

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

 logopedycznych organizowanych dla uczniów i dzieci z deficytami kompetencji 

i zaburzeniami sprawności językowych. W zajęciach może uczestniczyć do 4 

osób, 

 rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne organizowanych dla 

uczniów i dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. 

Liczba uczestników zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach może 

przekraczać 10 osób, 

 innych zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów  

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy  

w funkcjonowaniu w Szkole, w tym oddziale przedszkolnym, oraz z aktywnym 

i pełnym uczestnictwem w życiu Szkoły. Liczba uczestników w tych zajęciach 

nie może przekraczać 10 osób, 

e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (uzupełniające 

działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów); 
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f) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia organizowanych dla 

dzieci i uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły (oddziału przedszkolnego), ale 

ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające np. ze stanu zdrowia, nie 

mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego czy zajęć 

edukacyjnych wspólnie rówieśnikami w oddziale przedszkolnym czy szkolnym  

i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych 

potrzeb edukacyjnych: 

 zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania 

przedszkolnego czy zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z dzieckiem 

czy uczniem oraz wspólnie z oddziałem szkolnym czy przedszkolnym; 

 tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie ustala dyrektor 

(na wniosek rodziców, z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia dziecka czy ucznia pomocą  

w tej formie), 

 uczeń/ dziecko objęte pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki realizuje 

w szkole czy oddziale przedszkolnym odpowiednio program wychowania 

przedszkolnego czy programy nauczania z dostosowaniem metod i form ich 

realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych (w szczególności z potrzeb wynikających ze 

stanu zdrowia), 

 nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem objętym 

zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę 

funkcjonowania dziecka/ ucznia w szkole, 

 zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów czy dzieci objętych 

kształceniem specjalnym lub objętych odpowiednio indywidualnym rocznym 

obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym czy indywidualnym 

nauczaniem 

g) porad i konsultacji i warsztatów. 

9) godzina zajęć, o których mowa w pkt 8 lit. a do e niniejszego paragrafu nie może być 

dłuższa niż 45 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest 

wydłużenie lub skrócenie tego czasu, z zachowaniem ustalonego dla dziecka/ ucznia 

łącznego tygodniowego czasu tych zajęć;  

10) zajęcia, o których mowa w pkt 8 lit. a do d prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć i prowadzi się 

je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy; 

11) pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i przy współpracy z: 

a) poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczna poradnią, 

b) rodzicami, 

c) nauczycielami, 

d) organem prowadzącym szkołę, 

e) organem nadzorującym szkołę; 

f) innymi szkołami i przedszkolami, 

g) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

12) pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek: 

a) ucznia; 

b) rodzica, 

c) dyrektora 

d) nauczyciela, 
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e) pedagoga, 

f) psychologa, 

g) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej poradni; 

h) pielęgniarki, 

i) pomocy nauczyciela, 

j) asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem ale posiadającej 

przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia 

danych zajęć,  

k) pracownika socjalnego, 

l) asystenta rodziny,  

m) kuratora sądowego,  

n) organizacji pozarządowej, 

o) instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

13) pomoc socjalna, losowa lub materialna może być udzielona uczniowi na podstawie 

wniosku: 

a) rodzica, 

b) wychowawcy klasy, 

c) pedagoga szkolnego, 

14) świadczenia przyznaje Szkolna komisja do spraw pomocy materialnej powołana 

przez dyrektora szkoły; 

 

§ 18. 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/ uczniowi polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole. 

2. Potrzeba objęcia ucznia czy dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną wynika: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

3. W szkole, pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do 

oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkoły udzielają zatrudnieni: 

1) Nauczyciele; 

2) Psycholog; 

3) Pedagog; 

4) Logopeda; 

5) Doradca zawodowy; 
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6) Terapeuta pedagogiczny. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem/ 

dzieckiem oddziału przedszkolnego oraz przez zintegrowane działania nauczycieli  

i specjalistów. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest również rodzicom uczniów czy 

dzieci oraz nauczycielom. Polega ona na ich wspieraniu w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w 

celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Pomoc ta jest udzielana 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli  

i specjalistów. 

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów 

udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora 

zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

 

§ 19. 

 

1. W razie stwierdzenia, że uczeń/ dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają mu tej pomocy w trakcie 

bieżącej pracy oraz informuje o tym wychowawcę oddziału (w przypadku gdy pomoc 

będzie dotyczyła ucznia szkoły) bądź dyrektora (w przypadku gdy pomoc będzie 

dotyczyła dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego). 

2. Wychowawca oddziału w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, 

2) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy- jeśli stwierdzi taką 

potrzebę; 

3) informuje dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną; 

4) wnioskuje do dyrektora szkoły co do form udzielania pomocy, okresu ich udzielania 

oraz wymiaru godzin; 

5) planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami 

ucznia oraz w zależności od potrzeb z nauczycielami, specjalistami prowadzącymi 

zajęcia z uczniem, oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczną; 

6) informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w trakcie indywidualnej rozmowy. 

3. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom.  

4. W przypadku objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną dziecka uczęszczającego do 

oddziału przedszkolnego zadania wymienione w ust. 2 pkt 1, 2, 5 oraz 6 wykonuje 

dyrektor szkoły. 

5. Dyrektor szkoły ustala i informuje na piśmie rodziców dziecka/ ucznia, który będzie 

objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną o formach udzielania tej pomocy, okresie 

ich udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane. 

6. 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. 
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7. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

swojemu dziecku. 

8. W przypadku gdy w wyniku udzielania uczniowi czy dziecku pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej nie następuje poprawa jego funkcjonowania w szkole (w tym w oddziale 

przedszkolnym), dyrektor, za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni 

psychologiczno- pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu  

w celu jego rozwiązania. 

9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do uczniów i dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni. 

Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla tych uczniów/ 

dzieci uwzględnia się również zalecenia zawarte w tych orzeczeniach czy opiniach. 

 

§ 20. 

 

 Dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, wymagających zastosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy szkoła obejmuje kształceniem specjalnym. 

 Szkoła organizując kształcenie specjalne zapewnia: 

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

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci/ uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci/ uczniów, w szczególności 

zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (Dyrektor powierza 

prowadzenie tych zajęć nauczycielom i specjalistom posiadającym kwalifikacje 

odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka czy ucznia). 

5) integrację dzieci/ uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi/ uczniami 

pełnosprawnymi; 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 W zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka czy ucznia organizuje się 

kształcenie i wychowanie, które umożliwia mu naukę w dostępnym dla niego zakresie, 

usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, resocjalizację oraz zapewnia mu 

specjalistyczną pomoc i opiekę. 

 Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się 

z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. Pracę zespołu koordynuje 

wychowawca oddziału, do którego uczęszcza dziecko/ uczeń bądź nauczyciel lub 

specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem, wyznaczony przez dyrektora 

szkoły. 

 Spotkania zespołu odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym, przy czym  

o terminie spotkania każdorazowo informowani są pisemnie rodzice dziecka/ ucznia gdyż 

mają oni prawo uczestniczyć w tym spotkaniu. Należy pamiętać, że osoby biorące udział 

w spotkaniu obowiązane są do nieujawniania poruszanych tam spraw, które mogą 

naruszać dobra osobiste ucznia/ dziecka, jego rodziców, nauczycieli, specjalistów 

prowadzących zajęcia z dzieckiem czy uczniem, a także innych osób uczestniczących  

w tym spotkaniu. 



Statut Szkoły Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie 
 

 
22 

6. Zespół, o którym mowa w ust. 4, opracowuje dla dziecka/ ucznia objętego kształceniem 

specjalnym indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) zwany dalej 

„programem”, w którym są uwzględniane formy i okres udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane.  

7. W programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania 

przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej 

do 5 dzieci/ uczniów. 

8. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, opracowywany jest na okres na jaki 

zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłuższy jednak niż 

etap edukacyjny. 

9. Na podstawie opracowanego programu dostosowuje się program wychowania 

przedszkolnego lub program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych dziecka czy ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.  

10. Zespół, o którym mowa w ust. 4, co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje 

okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając 

ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

11. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki: 

1) o jeden rok - na I etapie edukacyjnym; 

2) o dwa lata - na II etapie edukacyjnym. 

12. Z wnioskiem o wydłużenie okresu nauki dla ucznia mogą wystąpić: rodzic ucznia, 

wychowawca klasy, nauczyciele lub specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 

13. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego składany jest do zespołu, o którym mowa  

w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

14. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi, o którym mowa w ust. 11 niniejszego 

paragrafu podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu: 

1) opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki,  

w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

2) zgody rodziców ucznia. 

15. Decyzje, o których mowa w ust. 14 podejmuje się: 

1) na I etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III; 

2) na II etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII. 

16. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia. 

17. Dzieciom i uczniom niepełnosprawnym szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, 

zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

18. W szkole można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w 

zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta (w kl. I-III), pomocy nauczyciela 

w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, oraz za zgodą 

organu prowadzącego nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym z uwzględnieniem 

realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

19. Nauczyciele, o których mowa w ust. 18: 

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

innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia 

wyznaczone przez dyrektora szkoły; 
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2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą  

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) udzielają pomocy nauczycielom i specjalistom w doborze form i metod pracy  

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

4) prowadzą zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne. 

 

§ 21. 

 

Organizacja współdziałania z PPP, w tym poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom: 

1) szkoła współpracuje z poradniami w celu uzyskania: 

a) diagnozy oraz określenia odpowiednich form terapii i opieki dla uczniów  

z zaburzeniami zachowania, wobec których stosowane przez nauczyciela różne 

formy opieki i pomocy nie przynoszą pożądanych wyników,  

b) orzeczenia kwalifikacyjnego dla dzieci: 

 niepełnosprawnych do odpowiednich form kształcenia specjalnego (w tym  

integracyjnego oraz do nauczania indywidualnego), 

 niedostosowanych społecznie lub zagrożonych uzależnieniem do placówek  

resocjalizacyjnych, 

  całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej do placówek  

opiekuńczo –wychowawczych; 

2)  współpraca szkoły z poradnią polega również na opiniowaniu przez poradnię 

wniosków dotyczących:  

a) skierowania dziecka do placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły lub odroczenia spełniania obowiązku 

szkolnego, 

b) udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

c) obniżenia wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności z zajęć edukacyjnych  

w stosunku do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym, 

d) zwolnienie uczniów z nauki jednych, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych 

określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, 

3) za współpracę z poradnią odpowiedzialny jest pedagog szkolny, który we 

współpracy z wychowawcami i rodzicami dziecka: 

a) diagnozuje potrzeby edukacyjne uczniów na podstawie opinii wychowawców  

i wywiadów z rodzicami, 

b) kieruje do odpowiednich poradni, 

c) przegląda opinie psychologiczne i pedagogiczne udostępniając je 

zainteresowanym nauczycielom i wychowawcom, którzy są zobowiązani do 

przestrzegania zawartych w nich zaleceń i wskazówek do pracy, 

4) nadzór nad prawidłowym przebiegiem współpracy szkoły z poradnią oraz 

honorowaniem przez nauczycieli opinii poradni sprawuje dyrektor szkoły. 
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§ 22. 

 

Szczegółowa organizacja biblioteki szkolnej: 

1) w szkole działa biblioteka, która jest pracownią szkolną wspomagającą pracę 

uczniów i nauczycieli; 

2) w bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne; 

3) z biblioteki mogą korzystać: 

a) uczniowie, 

b) nauczyciele, 

c) inni pracownicy szkoły, 

4) pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

a) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

b) wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę, 

c) korzystanie z czytelni, 

d) prowadzenie zajęć z uczniami, głównie w zakresie edukacji czytelniczej  

i medialnej, 

e) korzystanie z Informatycznego Centrum Informacji Multimedialnej, 

5) godziny pracy biblioteki są dostosowane do potrzeb uczniów i nauczycieli; 

6) biblioteka szkolna realizuje zdania w zakresie: 

a) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych  

i ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, 

b) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami 

informacyjno- komunikacyjnymi, 

c) rozbudzania i rozwijania potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych  

z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

d) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną uczniów, 

e) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki, 

f) wdrażania uczniów do poszanowania książki, czasopism i innych materiałów 

bibliotecznych, 

g) udzielania pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,  

w dokształcaniu się i pracy twórczej, 

h) otaczania opieką uczniów szczególnie uzdolnionych w ich poszukiwaniach 

czytelniczych, 

i) współdziałania z nauczycielami, 

j) rozwijania życia kulturalnego uczniów, 

k) wpieranie doskonalenia nauczycieli, 

7) dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 

a) właściwą obsadę personalną, 

b) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę, 

c) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii 

informacyjnej, 

d) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki, 

e) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu 

wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej,  

w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej, 

f) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki, 

g) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza, 
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8) w ramach swej działalności biblioteka szkolna może nawiązać współpracę z: 

a) władzami lokalnymi, 

b) innymi bibliotekami, 

c) ośrodkami kultury, 

d) innymi instytucjami. 

9) szczegółowe zasady organizacji i korzystania z zasobów biblioteki szkolnej określa 

odrębny regulamin. 

 

§ 23. 

 

Do zadań nauczyciela biblioteki należy w szczególności: 

1) gromadzenie, udostępnienie i selekcja zbiorów; 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej; 

3) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa; 

4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej; 

5) udział w realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez: 

a) współpracę z wychowawcami klas, 

b) nauczycielami przedmiotów, 

c) rodzicami uczniów, 

d) bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi, 

6) prowadzenie warsztatu informacyjnego; 

7) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki; 

8) sporządzanie projektów rocznych i długoterminowych planów pracy biblioteki. 

 

§ 24. 

 

1. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

2. Prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

przysługuje uczniom zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN 

stanowią własność organu prowadzącego szkołę. 

4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadku przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki; 

2) w przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi do innej szkoły, w trakcie roku 

szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z których korzysta stają się własnością 

organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. Uczeń nie zwraca 

otrzymanych materiałów ale na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej szkole. 

5. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu ich 

używania. 

6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego szkoła może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej 

kosztu ich zakupu. 
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7. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami 

edukacyjnymi (w tym dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) dyrektor szkoły za zgodą organu 

prowadzącego może wypożyczyć lub przekazać te podręczniki czy materiały edukacyjne 

dyrektorowi, który wystąpi z wnioskiem o ich wypożyczenie czy przekazanie 

(przekazane podręczniki czy materiały stają się własnością organu prowadzącego szkołę, 

której zostały przekazane). 

8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego wypożyczonego innej szkole przysługuje zwrot kwoty nieprzekraczającej 

kosztu ich zakupu. 

 

§ 25. 

 

1. Cele i zadania świetlicy szkolnej: 

1) Organizacja pracy świetlicy szkolnej; 

2) Organizacja pracy stołówki szkolnej 

3) Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie; 

4) Troska o fizyczne i psychiczne zdrowie dziecka; 

5) Podejmowanie działań profilaktycznych; 

6) Zachowanie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych; 

7) Budzenie i rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez udział w zajęciach; 

8) Kultywowanie tradycji i zwyczajów świetlicowych i szkolnych; 

9) Wzbudzanie poczucia przynależności do szerszych kręgów społecznych; 

10) Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem; 

11)  Działalność dydaktyczna; 

12) Twórcze przystosowanie wychowanków do norm społecznych i przygotowanie ich 

do funkcjonowania w określonych rolach społecznych; 

13) Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania wewnętrznych 

konfliktów emocjonalnych, konfliktów w rodzinie, środowisku szkolnym i 

rówieśniczym; 

14) Kształtowanie indywidualnej drogi rozwoju osobowości i postaw sprzyjających 

dokonywanie korzystnych wyborów życiowych; 

15) Rozwijanie osobistych możliwości poszerzania swojej świadomości i swoich 

kontaktów z otoczeniem; 

16) Stwarzanie sytuacji do rozwiązywania różnorodnych zainteresowań; 

17) Aktywowanie mechanizmów wyzwalających twórczą aktywność; 

18) Wytwarzanie klimatu sprzyjającego powstawianiu emocjonalnych więzi wśród 

wychowanków uczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej. 

19) Udzielanie wychowankom pomocy w usuwaniu trudności związanych z 

niepowodzeniami szkolnymi; 

20) Usuwanie braków w nauce - tworzenie zespołów wyrównywania wiedzy; 

21) Rozwijanie zamiłowań oraz umiejętności organizowania i spędzania czasu wolnego. 

22) Dbanie o zdrowie wychowanków- stały kontakt z pielęgniarką szkolną. Zapewnianie 

wyżywienia; 

23) Zapewnianie uczniom dowożonym i dojeżdżających autobusem szklonym 

warunków do korzystania z świetlicy szkolnej lub biblioteki. Zapewnianie opieki w 

czasie oczekiwania na odwóz; 

24) Organizowanie spacerów, wycieczek i zabaw na powietrzu z uwzględnieniem pór 

roku; 
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25) Aktywny udział w organizowanych uroczystościach szkolnych atrakcjach i pracach 

na rzecz szkoły. 

2. Szczegółowa organizacja świetlicy szkolnej: 

1) świetlica szkolna organizowana jest dla uczniów oraz dzieci uczęszczających do 

oddziałów przedszkolnych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na 

czas pracy rodziców oraz dojazdy do szkoły; 

2) świetlica stanowi pozalekcyjną formę wychowania i prowadzi działalność opiekuńczą 

nad uczniami; 

3) formy pracy świetlicy realizowane są w zależności od zespołu uczniowskiego w niej 

przebywającego; 

4) świetlica organizuje zajęcia: 

a) rekreacyjne, 

b) artystyczne zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów, 

6) wychowawca świetlicy dba o: 

a) bezpieczeństwo, 

b) właściwą organizację czasu wolnego przed i po zajęciach lekcyjnych, 

7) w świetlicy obowiązuje Regulamin Świetlicy; 

8) na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie 

więcej niż 25 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów/ dzieci niepełnosprawnych. 

9) Rodzic zgłasza dziecko do świetlicy poprzez wypełnienie karty zapisu do świetlicy 

szkolnej i złożenie jej u wychowawcy świetlicy. 

10) Do świetlicy szkolnej przyjmowani są wszyscy uczniowie dojeżdżający ze względu 

na organizację dowozu do szkoły.  

 

§ 26. 

 

Organizacja stołówki: 

1) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę; 

2) korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne; 

3) do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

a) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, 

b) uczniowie, których wyżywienie finansuje Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Skawinie, 

c) pracownicy zatrudnieni w szkole, 

4) warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę; 

5) do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej,  

o której mowa w pkt 2 nie wlicza się: 

a) wynagrodzeń pracowników i składek naliczonych pod tych wynagrodzeń, 

b) kosztów utrzymania stołówki, 

5) organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców, albo uczniów z całości lub części 

opłat, o których mowa w pkt 2: 

a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, 

6) organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa  

w pkt 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę; 

7) opłaty za obiady wnosi się przelewem na rachunek bankowy w terminach wskazanych 

przez dyrektora szkoły; 
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8) nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, 

osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły, najpóźniej w dniu nieobecności.  

 

§ 27. 

 

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania  

i profilaktyki: 

1) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

uczniów; 

2) rodzice są informowani o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych  

w danej klasie i szkole w czasie zebrań ogólnych; 

3) formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 

a) poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie  

i szkole, 

b) poznania przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, 

c) przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych; 

d) uzyskania i w każdym czasie rzetelnej informacji nt. przyczyn trudności w nauce, 

e) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia, 

f) wyrażania i przekazania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz 

organowi prowadzącemu opinii na temat szkoły, 

4) formami kontaktów rodziców i nauczycieli są: 

a) indywidualne zebrania z rodzicami, 

b) dni otwarte zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny, 

c) uczestnictwo w uroczystościach klasowych i szkolnych, wycieczkach i wyjazdach  

 klasowych, rozmowy 
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Rozdział V 

 

Oddział Przedszkolny 

 

§ 28. 

 

1. Siedzibą oddziałów przedszkolnych jest Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla  

w Zelczynie. 

2. Na terenie szkoły funkcjonują dwa oddziały przedszkolne: 

1) Oddział przedszkolny w Zelczynie; 

2) Oddział przedszkolny w Ochodzy. 

3. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 6-letnie, 5-letnie, 4-letnie oraz  

7-letnie, które zostały odroczone od realizacji obowiązku szkolnego.  

4. W szkole spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6- letnie, 

zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

5. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko 

obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym. 

6. Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez 

dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły należy do zadań dyrektora. 

7. W przypadku przyjęcia dziecka mieszkającego poza obwodem dyrektor szkoły jest 

zobowiązany do poinformowania dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka 

o spełnianiu przez niego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

8. Dziecko z poza obwodu szkoły realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne w oddziale przedszkolnym jest przyjmowane do klasy I szkoły 

podstawowej, bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem jest 

złożenie przez rodziców wniosku o kontynuację edukacji w klasie I. 

9. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do oddziału 

przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, oddział nadal 

dysponuje wolnymi miejscami. Ta sama zasada dotyczy możliwości przyjęcia do 

oddziału przedszkolnego dzieci 4- letnich. 

10. Dzieci nie będące obywatelami polski są przyjmowane do oddziałów przedszkolnych 

na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 

11. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest na podstawie ustawy prawo 

oświatowe oraz regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w terminach 

określonych przez organ prowadzący. 

12. Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego. 

 

§ 29. 

 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego wynikające z przepisów prawa 

 

1. Oddział przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego . 

2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o zestaw  

 programów wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową  

 wychowania przedszkolnego, plan pracy oddziału przedszkolnego, plany miesięczne 

opracowane przez nauczycieli poszczególnych oddziałów. 
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3. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zasadach i w formach 

określonych w § 17 do 20 niniejszego statutu oraz: 

1) sporządza opinię o dziecku kierowanym do badań; 

2) kieruje wychowanków na badania psychologiczno –pedagogiczne; 

3) realizuje orzeczenia i wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

4) organizuje indywidualną pomoc psychologiczno – pedagogiczną związaną  

z potrzebami dziecka. 

4. Współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza : 

1) prowadzi oświatę zdrowotną; 

2) pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych; 

3) organizuje narady szkoleniowe i konsultacje z udziałem specjalistów; 

4) organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez  

 specjalistów. 

5. Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi zgodnie z zaleceniami specjalistów  

i potrzebami dziecka. 

6. Umożliwia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  

 językowej i religijnej poprzez: 

1) wychowawczo-edukacyjne zajęcia grupowe; 

2) organizację zajęć religii na życzenie rodziców, wyrażone w formie pisemnego 

oświadczenia; 

3) organizację imprez i uroczystości w oddziale przedszkolnym o charakterze 

patriotycznym; 

4) udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych; 

5) udział w ważnych dla środowiska lokalnego i regionu wydarzeniach. 

7. Oddział przedszkolny organizuje współpracę z rodzicami w celu jednolitego 

oddziaływania wychowawczego, w szczególności: 

1) systematycznie informuje rodziców o realizowanych zadaniach; 

2) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza 

ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności; 

3) informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do 

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; 

4) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego. 

8. Wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do 

końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma 

obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji 

prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym. 

 

§ 30. 

 

Sposoby realizacji zadań oddziału przedszkolnego, z uwzględnieniem wspomagania 

indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i 

przygotowaniu go do nauki w szkole. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym: 

1) Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą; 

2) Prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych oraz dokumentuje te obserwacje; 

3) Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci; 
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4) Udziela informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

5) Informuje rodziców o szczegółowych zadaniach wynikających z programu 

wychowania przedszkolnego; 

6) Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci  

z uwzględnieniem praw rodziców do znajomości zadań wynikających z programu 

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale; 

7) Udziela informacji, dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

8) Organizuje co najmniej 3 zebrania grupowe z rodzicami w ciągu roku szkolnego, oraz 

kontakty indywidualne w miarę zaistniałych potrzeb; 

9) Planuje pracę dydaktyczno – wychowawczą i odpowiadają za jej jakość; 

10) Prowadzi obserwacje pedagogiczne w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb 

rozwojowych i dokumentują te obserwacje; 

11) Informuje rodziców o wynikach diagnozy wstępnej w miesiącu XI i diagnozy 

końcowej w miesiącu IV; 

12) Współpracuje ze specjalistami: pedagogiem szkolnym, logopedą, pielęgniarką, 

innymi nauczycielami, oraz specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Skawinie. 

 

§ 31. 

 

Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz  

w czasie zajęć poza oddziałem przedszkolnym. 

 

1. Podczas zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych w oddziale przedszkolnym 

opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel – wychowawca danego oddziału. 

2. Podczas zajęć dodatkowych opiekę sprawują nauczyciele specjaliści w zakresie danej 

dziedziny organizowanych zajęć (religia, taniec, język obcy, rewalidacja, logopedia). 

3. Podczas wycieczek czy zajęć organizowanych poza oddziałem przedszkolnym opiekę 

sprawuje nad dziećmi wychowawca oraz inne osoby pełnoletnie za zgodą dyrektora 

szkoły, które podpisały stosowne oświadczenie woli. 

 

§ 32. 

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego przez 

rodziców. 

 

1. Osobami uprawnionymi do przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału 

przedszkolnego są rodzice. 

2. Inne osoby dorosłe mogą odbierać dzieci tylko za pisemną zgodą rodziców 

(upoważnienie). 

3. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

4. Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe. 

5. Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość 

wskazanego w treści upoważnienia. 

6. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców. 

7. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziałów 

przedszkolnych przez upoważnioną przez nich osobę. 
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8. Wychowawca oddziału przedszkolnego może odmówić wydania dziecka w przypadku, 

gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie 

wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

9. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać 

poinformowany dyrektor szkoły. W takiej sytuacji wychowawca oraz dyrektor 

zobowiązani są do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu 

z rodzicami- jeśli jednak nie będzie to możliwe, mają oni prawo poinformować o 

zaistniałym fakcie jednostkę policji. 

10. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkolnego, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem lub osobą 

upoważnioną do odbioru. 

11. Jeśli pod wskazanymi numerami w dokumentacji szkoły nie można uzyskać informacji 

o miejscu pobytu rodziców, osoby upoważnionej, nauczyciel powiadamia 

wicedyrektora lub dyrektora szkoły. 

12. Wicedyrektor lub dyrektor szkoły organizują opiekę dziecku do czasu pracy świetlicy 

szkolnej. 

13. Po upływie ½ godz. od czasu zakończenia pracy świetlicy dyrektor lub nauczyciel 

powiadamia Policję. 

 

§ 33. 

 

1. Dziecka chorego, lub którego stan uzasadnia podejrzenie o chorobę nie należy 

przyprowadzać do oddziału; rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych 

dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. 

2. Rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka w przypadku pogorszenia jego stanu 

zdrowia podczas pobytu w oddziale. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) podawanie dziecku 

leku w oddziale przedszkolnym odbywa się tylko na pisemny wniosek rodziców. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.3 rodzice zobowiązani są do 

przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, 

częstotliwość podawania oraz okres leczenia. 

5. W oddziale przedszkolnym nie mogą być wykonywane żadne zabiegi lekarskie, poza 

udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zagrożenie życia dziecka) Szkoła 

powiadamia rodziców i wzywa pogotowie ratunkowe. 

7. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej lekarza pogotowia ratunkowego, a do czasu 

przybycia rodziców przebywają z nim pracownicy Szkoły (nauczyciel lub Dyrektor). 

 

§ 34. 

 

Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

 

1. Oddział przedszkolny jest jednostką organizacyjną przedszkola i obejmuje dzieci  

w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju  

i stopnia niepełnosprawności. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. 

3. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 

programu wychowania przedszkolnego. 

4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 
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5. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień 

dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. 

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala dla 

tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 

dzieci. 

7. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego ustalony przez organ prowadzący na 

wniosek dyrektora szkoły, w tym czas na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego to minimum 5 godzin dziennie. 

8. Oddziały przedszkolne pracują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych 

przez organ prowadzący. 

9. Czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, zasady korzystania z opieki 

przedszkolnej oraz zakres świadczeń udzielonych przez oddział reguluje umowa 

cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami, a dyrektorem. 

 

§ 35. 

 

Organizacja zajęć dodatkowych 

 

1. Na wniosek rodziców w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia 

dodatkowe. 

2. Czas trwania zajęć dodatkowych , w szczególności umuzykalniających, nauki języka 

obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosić:  

1) z dziećmi w wieku 5-6 lat – 30 minut; 

2) z dziećmi w wieku 3-4 lata – 15 minut; 

3) zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami zajęć wynikających z realizacji 

podstawy programowej. 

3. Decyzję o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach podejmują rodzice. 

 

§ 36. 

 

Prawa dziecka 

 

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw 

Dziecka, a w szczególności ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania; 

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,  

4)  poszanowania jego godności osobistej; 

5) poszanowania własności; 

6) akceptacji. 

2. Dziecko ma obowiązek: 

1) nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce; 

2) sprzątać po zabawie miejsce zabawy; 

3) dzielić się zabawkami z rówieśnikami; 

4) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów; 
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5) nie oddalać się od grupy i zachować bezpieczeństwo w szkole, na wycieczce, 

na spacerze, podczas wspólnej zabawy; 

6) przestrzegać zasad higieny osobistej; 

7) zgłaszać niedyspozycje zdrowotne. 
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Rozdział VI 

 

Zakres zadań nauczycieli (w tym nauczycieli oddziałów przedszkolnych) oraz innych 

pracowników szkoły 

 

§ 37. 

 

W szkole powołuje się stanowisko Wicedyrektora, którego szczegółowe kompetencje 

określa pisemnie dyrektor szkoły. 

 

§ 38. 

 

1. Pracę dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą w zakresie poszczególnych zajęć 

prowadzą nauczyciele, którzy odpowiadają za efekty i jakość tej pracy. 

2. Nauczyciele zatrudnieni w szkole muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne określone  

w odrębnych przepisach. 

3. Nauczyciel ma prawo do : 

1) wyboru programu realizowanych zajęć edukacyjnych oraz programu wychowania 

przedszkolnego; 

2) wyboru zestawu podręczników do realizowanych zajęć edukacyjnych; 

3) decydowania o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów ucznia; 

4) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, instytucji 

wspierających pracę szkoły; 

5) prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych zatwierdzonych uchwałą 

Rady Pedagogicznej; 

6) występowania do dyrektora z wnioskiem o dokonanie oceny pracy. 

 

§ 39. 

 

1. Zadaniem nauczyciela jest, w szczególności: 

1) rytmiczne realizowanie programu zajęć edukacyjnych w powierzonych klasach  

w optymalnym stopniu osiągając założone cele; 

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych, 

określanie ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn 

ich niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu i uczestnictwie w 

życiu szkoły; 

3) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się; 

4) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego 

ucznia, jego zdolności i zainteresowań; 

5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

6) systematyczne, bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie ucznia; 

7) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych  

w szkole i przez instytucje wspierające pracę szkoły; 

8) informowanie rodziców uczniów oraz Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno- 

wychowawczych uczniów; 

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej prowadzonych zajęć 

edukacyjnych; 

10) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć; 
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11) zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach; 

12) aktywne pełnienie ustalonych harmonogramem i regulaminem dyżurów szkolnych; 

13) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw 

międzylekcyjnych oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę; 

14) reagowanie na objawy, w stosunku do ucznia, przemocy fizycznej, która mogła mieć 

miejsce poza szkołą, np. w jego środowisku domowym. 

2. Nauczyciel odbywający zajęcia w danym oddziale odpowiada za bezpieczeństwo  

 fizyczne i psychiczne uczniów powierzonych jego opiece. W razie zaistnienia sytuacji  

 niebezpiecznej dla zdrowia lub życia uczniów nauczyciel ma obowiązek podjąć  

 stosowne działania, które zminimalizują zagrożenie. 

3. 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. 

4. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem za osiągane efekty prowadzonych 

zajęć edukacyjnych. 

6. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem, cywilnie lub karnie za: 

1) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego; 

2) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów. 

 

§ 40. 

 

1. Oddziałem opiekuje się jeden nauczyciel - wychowawca klasy.  

2. O przydziale wychowawstwa decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady  

Pedagogicznej; 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca  

opiekuje się danym oddziałem w ciągu etapu edukacyjnego. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny uzasadniony wniosek 2/3 

rodziców danego oddziału lub na wniosek samego wychowawcy, dyrektor może dokonać 

zmiany wychowawcy także w ciągu roku szkolnego. 

4. Wychowawca klasy ma prawo do:  

1) współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie 

działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy;  

2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej w swej pracy 

wychowawczej od pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły i instytucji wspierających 

pracę szkoły; 

3) ustalania oceny zachowania swoich wychowanków; 

4) ustanawiania (przy współpracy z klasą i Radą Rodziców) własnych form nagradzania 

i motywowania wychowanków. 

http://online2.abc.com.pl/prawooswiat/gateway.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.1997.78.483&data=user
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5. Do zadań wychowawcy klasy należy sprawowanie opieki wychowawczej,  

a w szczególności: 

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

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań w zespołach uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia uczniów podczas zajęć edukacyjnych, 

uroczystości i imprez klasowych oraz wycieczek szkolnych. 

6. Wychowawca klasy realizuje zadania poprzez: 

1) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

społecznego, rozwijających jednostki i integrujących zespół klasowy; 

3) ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych; 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie z nimi  

i koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka - w szczególności dotyczy to uczniów 

szczególnie uzdolnionych, a także zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi; 

 5) utrzymywanie kontaktów z rodzicami w celu : 

a) poznania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 

b) udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec ich dzieci, 

c) włączania ich w sprawy klasy i szkoły, 

 6) wychowawca klasy prowadzi klasowy zeszyt uwag – dokument szkolny zawierający: 

 a) uwagi pozytywne o każdym uczniu; 

 b) uwagi negatywne o każdym uczniu. 

7. Formy spełniania zadań wychowawcy oddziału powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

 

§ 41. 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest  

 w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego  

 modyfikacja w razie potrzeb; 

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo- zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu. 

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

a podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku zebrania 

rady pedagogicznej. 

5. Cele i zadania zespołów nauczycielskich : 

1) ustalenie i przedstawienie dyrektorowi szkoły programu wychowania przedszkolnego 

i programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 

na dany etap edukacyjny oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb; 

2) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji: 

a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej 

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego 
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języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy 

I- III, 

b) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla 

uczniów klas IV- VIII, 

c) materiałów ćwiczeniowych, 

3) uwzględnianie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów przy 

wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 

uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym; 

4) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania 

wyników nauczania; 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla 

początkujących nauczycieli; 

6) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole 

konkursów; 

7) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole; 

8) wymiana doświadczeń; 

9) przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów; 

6. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 

5 pkt 2 i 3, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie 

przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

7. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może: 

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany 

materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, 

materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego, 

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały 

ćwiczeniowe. 

 

§ 42. 

 

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności: 

1) Prowadzenie badań i 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) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

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

i młodzieży; 

5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnymi  

i pozaszkolnym uczniów; 

6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 
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7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Do zadań terapeuty szkolnego należy: 

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

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

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

terapeutycznym; 

3) planowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom i innym specjalistom w udzielaniu  

pomocy pedagogiczno-psychologicznej. 

3. Do zadań logopedy 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) planowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń  

w komunikacji językowej, we współpracy z rodzicami uczniów; 

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

psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Pedagog szkolny, psycholog, logopeda oraz terapeuta odpowiada służbowo przed 

dyrektorem szkoły za: 

1) osiąganie efektów prowadzonych działań wychowawczo-opiekuńczych; 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczo- 

opiekuńczego szkoły; 

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej wychowanków będących w trudnej sytuacji 

szkolnej lub społeczno-wychowawczej; 

4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji. 

 

§ 43. 

 

Zadania z zakresu doradztwa zawodowego wykonuje wyznaczony nauczyciel posiadające 

odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Do zadań tych w szczególności 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 i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
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§ 44. 

 

Inni pracownicy szkoły: 

1) Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania zgodnie z zakresami  

czynności ustalonymi przez dyrektora; 

2) Pracownicy administracji szkoły to:  

a) sekretarz szkoły, 

3) Pracownicy obsługi to: 

a) woźny, 

b) konserwator, 

c) sprzątająca, 

d) szatniarka, 

e) pomoc kuchenna, 

f) pomoc wychowawcza w oddziale przedszkolnym w Ochodzy. 

4) Pracownicy administracji i obsługi są zatrudniani i zwalniani przez dyrektora szkoły 

zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy; 

5) W czasie swojej pracy zobowiązani są również do współpracy z nauczycielami w 

ramach zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. 
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Rozdział VII 

 

Zasady rekrutacji uczniów 

 

§ 45. 

 

Rekrutacja: 

1) do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym 

kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego; 

2) do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia 

rodziców tych dzieci,  

b) na wniosek rodziców- dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami, z zastrzeżeniem pkt 3, 

3) na wniosek rodziców naukę w szkole może również rozpocząć dziecko, które w danym 

roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli: 

a) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub 

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną 

przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, 

4) dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły zgodnie z pkt 3 niniejszego 

paragrafu, zwolnione jest z odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego; 

5) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego (terminy składania dokumentów) do szkoły określa organ 

prowadzący; 

6) przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się w trybie i na warunkach określonych  

w ustawie Prawo oświatowe oraz w regulaminie rekrutacji do klas I funkcjonującym 

w szkole; 

7) przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły; 

8) dziecko przybywające z zagranicy przyjmowane jest do szkoły na zasadach i w trybie 

postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich. Jeżeli przyjęcie tego 

dziecka odbywa się w trakcie roku szkolnego o jego przyjęciu decyduje dyrektor; 

9) przyjmowanie uczniów z zagranicy oraz przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej, 

szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej czy szkoły niepublicznej 

nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej tego samego lub innego typu reguluje 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących 

obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków 

przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły 

publicznej tego samego typu.  

 

§ 46. 

Obowiązek szkolny: 

1) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 18 roku 

życia; 
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2) w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania  

przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż  

o jeden rok; 

3) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

dyrektor szkoły może odroczyć (na wniosek rodziców) rozpoczęcie spełniania 

obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, nie dłużej niż do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat;  

4) decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej lub odroczenia 

spełniania obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły; 

5) obowiązek szkolny dziecko spełnia uczęszczając do szkoły; 

6) na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić (w drodze decyzji) na spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą; 

7) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny 

klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na 

dany rok szkolny z dyrektorem.(za wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym); 

8) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do: 

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału 

przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zapewnienia regularnego 

uczęszczania dziecka na zajęcia, 

b) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły  

podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku  

spełnianego poza szkołą, 

c) nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji  

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

d) przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym czy szkole 

podstawowej,  

e) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

f) usprawiedliwienia dni nieobecności dziecka w szkole. 

9) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie 

szkoły należy do zadań dyrektora; 

10) w przypadku przyjęcia dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły (spełniającego 

obowiązek szkolny) dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania dyrektora 

szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązku 

szkolnego. 
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Rozdział VIII 

 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 47. 

 

Prawa ucznia:  

1) Uczeń ma prawo do: 

a) zapoznania z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony ppoż. 

obowiązującymi w szkole, 

b) informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych oraz metod nauczania, 

c) informacji na temat kryteriów oceny zachowania, 

d) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają dobra osobistego innych 

osób, 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, swobodnego wyboru kół 

zainteresowań oraz innych zajęć pozalekcyjnych, 

f) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

g) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

h) nietykalności osobistej, 

ha) składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, 

nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa, 

i) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

ia) ochrony danych osobowych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów 

psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, 

status ucznia, nietykalności osobistej, 

j) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem  

i w myśl obowiązujących regulaminów, 

k) zwracania się do dyrektora, wychowawców, pedagoga i innych nauczycieli ze 

wszystkimi problemami celem uzyskania pomocy, 

l) korzystania z wszelkich form opieki socjalnej i stypendialnej, 

m) sprawiedliwej, obiektywnej, bieżącej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce: 

 sprawdziany wiadomości ustne i pisemne oraz zadania klasowe obejmujące 

materiał powyżej 3 ostatnich godzin lekcyjnych muszą być zapowiadane co  

najmniej tydzień wcześniej, 

 w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian zapowiedziany,  

a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy zapowiedziane, 

 w razie wątpliwości co do charakteru sprawdzianu samorząd klasowy może się 

odwołać do dyrektora,  

 do dwóch tygodni uczeń winien znać uzasadnioną ocenę ze sprawdzianu, 

n) pomocy w przypadku trudności w nauce: 

 ze strony nauczyciela, jeśli materiał nauczania sprawia mu kłopoty, 

 ze strony samorządu szkoły lub klasy w formie pomocy koleżeńskiej, 

o) odpoczynku w czasie ferii i innych przerw międzylekcyjnych, 

p) wpływania na życie szkoły przez:  

 działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających  

w szkole, 

 możliwość wyboru opiekunów samorządu uczniowskiego i innych organizacji 

działających na terenie szkoły, 
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 delegowanie swoich przedstawicieli na spotkania z dyrektorem placówki, Radą 

Pedagogiczną i Radą Rodziców,  

 opiniowanie szkolnych aktów prawnych dotyczących społeczności 

uczniowskiej, 

 zgłaszanie propozycji i postulatów społeczności uczniowskiej kierowanych do 

dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców przez samorząd 

uczniowski,  

 uczestnictwo w wycieczkach, wystawach i imprezach sportowo-artystycznych, 

r) korzystania z pomocy i poradnictwa pedagogiczno - psychologicznego ze strony 

pedagoga, Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i innych instytucji 

wspierających działalność szkoły, 

s) odwoływania się od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania 

zgodnie z zasadami opracowanymi w szkolnym systemie oceniania; 

t) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach. 

 

§ 48. 

 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) w przypadku naruszenia praw wynikających ze statutu szkoły i konwencji  

o prawach dziecka uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem rodziców lub 

klasowego rzecznika praw złożyć skargę: 

a) w przypadku naruszenia praw przez innego ucznia do wychowawcy klasy lub 

pedagoga szkolnego, 

b) w przypadku naruszenia praw przez pracownika niepedagogicznego szkoły do 

wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego, 

c) w przypadku naruszenia praw przez nauczyciela do wychowawcy klasy, 

d) w przypadku naruszenia praw przez wychowawcę klasy do pedagoga szkolnego; 

e) w przypadku naruszenia praw przez pedagoga szkolnego do dyrektora szkoły, 

2) wszystkie skargi winny być rozpatrywane i rozstrzygnięte na drodze mediacji; 

3) w przypadku rażącego naruszenia praw wynikających ze statutu szkoły i konwencji  

o prawach dziecka uczeń może samodzielnie, za pośrednictwem rodziców lub 

samorządu uczniowskiego złożyć skargę do dyrektora szkoły; 

4) dyrektor szkoły wszczyna postępowanie wyjaśniające zasadność skargi: 

a) postępowanie wyjaśniające winno zostać zakończone w terminie do 7 dni od daty 

złożenia skargi, 

b) dyrektor szkoły informuje ucznia o wynikach postępowania wyjaśniającego.  

 

§ 49. 

 

Obowiązki ucznia: 

1) uczeń ma obowiązek: 

a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i w życiu 

szkoły, 

b) być systematycznie i starannie przygotowanym do zajęć lekcyjnych, 

c) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, 

d) rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, 

e) uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych, 

f) dbać o honor szkoły i swoim zachowaniem godnie ją reprezentować: 

 podczas wycieczek, 
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 imprez kulturalnych, 

 w środkach komunikacji, 

 oraz we wszystkich innych miejscach publicznych, 

g) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły 

h) okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 

i) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 

j) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie: 

 okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

 przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, 

 szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

 poszanowania wolności, 

 zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu 

powierzającego, 

 naprawianiu wyrządzonej przez siebie szkody, 

k) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 

l) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: 

 uczeń nie pali tytoniu, 

 uczeń nie pije alkoholu, 

 uczeń nie używa narkotyków i innych środków odurzających, 

m)  nie wolno korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń  

elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych oraz przerw międzylekcyjnych; 

 w przypadku złamania zakazu przez ucznia, nauczyciel zabezpiecza telefon bądź 

inne urządzenia elektroniczne do momentu odebrania go przez rodzica; częste 

łamanie zakazu będzie skutkowało obniżeniem oceny zachowania, 

 szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone telefony komórkowe, 

urządzenia elektroniczne oraz inne wartościowe przedmioty, 

n) uczeń ma obowiązek przychodzić do szkoły w czystym i nie wyzywającym  

ubraniu, dbać o schludny wygląd – mieć włosy czyste i starannie uczesane, 

o) uczeń nie może posiadać kosztownych i wyzywających ozdób (np. farbowanych 

włosów, tatuaży, kolczyków - z wyjątkiem kolczyków w uszach  dziewcząt), 

p) uczeń ma obowiązek nie przynosić do szkoły oraz na wycieczki przedmiotów  

wartościowych ani większej ilości pieniędzy. Szkoła nie bierze odpowiedzialności 

za poniesione szkody w przypadku nieprzestrzegania ww. punktu, 

q) w czasie uroczystości szkolnych przychodzić do szkoły w stroju galowym; 

r) dbać o wspólne dobra, ład i porządek w szkole, 

s) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd 

t) starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły, 

u) stosować się do obowiązujących wewnątrzszkolnych regulaminów,  

w szczególności do: 

 regulaminu świetlicy, 

 regulaminu szatni, 

 regulaminu biblioteki, 

 regulaminów sali gimnastycznej i klasopracowni, 

v) znać i stosować się do ustalonych kryteriów ocen zachowania. 
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§ 50. 

 

Zasady usprawiedliwiania i zwalniania uczniów z lekcji: 

1) nieobecności ucznia na zajęciach traktowane są jako sytuacje wyjątkowe. W każdym 

wypadku wymagają kontaktu rodzica z wychowawcą; 

2) przewiduje się następujące formy kontaktów rodziców z wychowawcą w celu 

usprawiedliwienia nieobecności lub zwolnienia ucznia: 

a) usprawiedliwienie (zwolnienie) w zeszycie do korespondencji, 

b) kontakt osobisty rodzica ucznia z wychowawcą, 

c) w innych wypadkach nieobecności pozostają nieusprawiedliwione, 

3) wychowawca usprawiedliwia wyłącznie nieobecności ucznia spowodowane: 

a) chorobą, 

b) sytuacją losową, 

c) specjalistycznymi badaniami lekarskimi, 

4) w każdym przypadku usprawiedliwienia lub zwolnienia musi być podana konkretna  

i wiarygodna przyczyna nieobecności. W innych sytuacjach nieobecność pozostaje 

nieusprawiedliwiona; 

5) zwolnić ucznia z lekcji może rodzic, odbierając go ze szkoły osobiście, informując  

o tym fakcie wychowawcę klasy (podczas jego nieobecności dyrektora szkoły); 

6) w każdym przypadku, ostateczną decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć szkolnych 

podejmuje wychowawca (dyrektor szkoły); 

7) wychowawca (dyrektor szkoły) w szczególnie uzasadnionych przypadkach ma prawo 

odmówić zwolnienia ucznia z lekcji (np. z powodu sprawdzianu itd.); 

8) w przypadku złego samopoczucia uczeń kierowany jest do pielęgniarki szkolnej  

(w razie nieobecności do pedagoga bądź wychowawcy), która udziela mu pomocy 

medycznej lub w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa pogotowie ratunkowe: 

a) w sytuacji stwierdzonej dolegliwości (choroby) u ucznia, pielęgniarka powiadamia 

wychowawcę, a następnie wzywa rodziców dziecka, którzy decydują o dalszych 

działaniach, 

b) w przypadku stwierdzonej dolegliwości ucznia ze szkoły odbiera rodzic, 

9) każde samowolne opuszczenie terenu szkoły w trakcie trwania planowych lekcji 

będzie traktowane jako ucieczka z zajęć szkolnych i nie będzie usprawiedliwiane; 

10) uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub niebiorący udziału w lekcji 

religii nie musi uczestniczyć w tych zajęciach, lecz pozostaje na terenie szkoły, 

chyba, że jest to pierwsza lub ostatnia jego planowa lekcja – w takich przypadkach 

jest on zwolniony na prośbę rodziców; 

11) nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia obniżają ocenę ze sprawowania bądź 

powodują inne konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły. 
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Rozdział IX 

 

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary 

 

§ 51. 

Rodzaje nagród: 

1) uczniowie mogą być nagradzani za: 

a) rzetelną naukę i pracę społeczną, 

b) wzorową postawę uczniowską, 

c) wzorowe pełnienie powierzonych funkcji, 

d) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, konkursach, olimpiadach, 

2) rodzaje przyznawanych nagród: 

a) wyróżnienie przez wychowawcę, dyrektora szkoły wobec społeczności 

uczniowskiej, 

b) nagrodzenie dyplomem lub nagrodą książkową, 

c) świadectwo z wyróżnieniem - z zachowaniem warunku uzyskania z przedmiotów 

obowiązkowych średniej ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrej oceny 

zachowania, 

d) przyznanie nagrody rzeczowej przez Radę Rodziców, 

3) o przyznanej nagrodzie informowani są rodzice ucznia. 

 

§ 52. 

 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej uczniowi nagrody: 

1) o przyznanej nagrodzie dyrektor szkoły powiadamia rodziców ucznia; 

2) uczeń lub jego rodzice mogą w formie pisemnej wnieść zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły do przyznanej nagrody w terminie 3 dni od jej przyznania; 

3) zastrzeżenia rozpatruje zespół w składzie: 

a) dyrektor szkoły- jako przewodniczący, 

b) pedagog szkolny, 

c) wychowawca klasy, 

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

4) zespół podejmuje decyzję o przyjęciu lub oddaleniu zastrzeżeń po rozmowie  

z zainteresowaną osobą; 

5) tak podjęta decyzja jest ostateczna, a o wyniku podjętej decyzji rodzic nagrodzonego 

ucznia jest informowany pisemnie. 

 

§ 53. 

 

Nagradzanie uczniów klas I-III na koniec roku szkolnego: 

1) w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej nagrodę książkową otrzymuje uczeń za: 

a) bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 

b) 100% frekwencję, 

c) pracę na rzecz klasy i szkoły, 

d) najwyższy wskaźnik czytelnictwa – na podstawie wypożyczeń z biblioteki 

szkolnej, 

2) uczeń do nagrody typowany jest przez wychowawcę;  

3) nagrody i listy gratulacyjne wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystości zakończenia  

roku szkolnego. 
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§ 54. 

 

Nagradzanie uczniów klas IV- VIII na koniec roku szkolnego: 

1) uczeń klas IV - VIII, który uzyskał na koniec roku szkolnego co najmniej bardzo dobre 

zachowanie i średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem i 

nagrodę książkową;  

2) uczeń, który uzyskał na koniec roku szkolnego wzorowe zachowanie i średnią ocen co 

najmniej 5,0 otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, nagrodę książkową i Dyplom 

Wzorowego Ucznia; 

3) uczeń otrzymuje również nagrodę książkową lub dyplom za: 

a) 100% frekwencję, 

b) pracę na rzecz klasy i szkoły, 

c) najwyższy wskaźnik czytelnictwa – na podstawie wypożyczeń z biblioteki 

szkolnej, 

4) uczeń klasy ósmej osiągający najwyższą średnią w szkole otrzymuje Nagrodę 

Dyrektora; 

5) uczniowi klasy ósmej może zostać przyznany tytuł „Najlepszego Absolwenta ” 

zgodnie z regulamin przyznawania tytułu „NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA” Szkoły 

Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie; 

6) wychowawcy uczniów wyróżnionych świadectwem z wyróżnieniem odnotowują ten 

fakt w arkuszu ocen; 

7) nagrody otrzymują także uczniowie, którzy w konkursach lub zawodach szkolnych 

uzyskali 1,2 lub 3 miejsce. 

 

§ 55. 

1. Rodzaje kar: 

1) za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i wewnątrzszkolnych regulaminów uczeń może 

być ukarany : 

a) upomnieniem wychowawcy klasy, 

b) naganą wychowawcy klasy:  

- trzykrotnego upomnienia ucznia;  

c) zakazem udziału w imprezach szkolnych udzielonym przez wychowawcę klasy  

jeżeli: wykroczenie ucznia nastąpiło podczas takich imprez, 

d) upomnieniem dyrektora szkoły, 

e) naganą dyrektora szkoły, 

f) zakazem udziału w imprezach szkolnych, wycieczkach udzielonym przez dyrektora 

szkoły za szczególne wykroczenia uczniów, 

g) zawieszeniem w prawach ucznia. 

2. Kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Mogą być 

zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje 

podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego. 

 

§ 56. 

 

Tryb odwołania się od kary: 

1) o wymierzonej karze wymienionej w § 55 ust.1 pkt1 lit. e, f, g dyrektor szkoły 

powiadamia rodziców ucznia; 

2) uczeń lub jego rodzice może w formie pisemnej odwołać się do dyrektora szkoły od 

nałożonej kary w terminie 3 dni od powiadomienia; 
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3) odwołanie rozpatruje zespół w składzie: 

a) dyrektor szkoły- jako przewodniczący, 

b) pedagog szkolny, 

c) wychowawca klasy, 

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

4) zespół podejmuje decyzję o przyjęciu lub oddaleniu odwołania po rozmowie  

z zainteresowanym uczniem; 

5) tak podjęta decyzja jest ostateczna, a o wyniku podjętej decyzji rodzic jest 

informowany pisemnie. 

 

§ 57. 

 

W uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać 

przeniesiony przez Małopolskiego Kuratora Oświaty do innej szkoły. Dyrektor kieruje 

wniosek do Kuratora, gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych 

uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 

3) wchodzi w konflikt z prawem;  

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 

5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na 

pozostałych uczniów; 

6) dokonuje kradzieży; 

7) demoralizuje innych uczniów; 

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  

9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 

10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 
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Rozdział X 

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 58. 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli  

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

do:  

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach; trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia. 

5. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

 

 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-11-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-11-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-11-2015&qplikid=1#P1A6
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§ 59. 

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, sformułowane w statucie 

szkoły, opierają się na rozporządzeniach MEN i uwzględniają one: 

1) zgodność ze standardami określonymi w podstawach programowych; 

2) kryterialność ocen (wynikająca z przedmiotowych zasad oceniania); 

3) systematyczność w gromadzeniu informacji o uczniu; 

4) różnorodność metod oraz form sprawdzania i oceniania; 

5) komunikatywność komentarza towarzyszącego ocenie; 

6) wskazywanie uczniom sposobów pokonywania trudności w zachowaniu i uczeniu się; 

7) zachowanie elastyczności w stanowieniu wymagań wobec uczniów  

o specyficznych trudnościach. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie 

tego orzeczenia, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni 

specjalistycznej spełniającej warunki, o których mowa w art. 127 ust. 11 ustawy 

Prawo oświatowe), o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej), wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii,, o których mowa powyżej, a 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 

zatrudnionych w szkole, 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego- na 

podstawie tej opinii. 

8) jawność (zakres dostępności dokumentacji ewaluacyjnej dla uczniów, nauczycieli, 

dyrektora szkoły, rodziców - z zachowaniem dyskrecji): 

a) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, 

b) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, 

c) na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana jego rodzicom 

podczas dyżurów nauczycieli, 

9) w ocenianiu bieżącym stosowane jest w szkole ocenianie kształtujące. 

 

§ 60. 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  

o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 

3. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki  

i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Dodatkowo 

przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę systematyczność 

udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego  

i kultury fizycznej. 

5. 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. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, lub 

informatyki/ zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony 

w tej opinii. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, lub informatyki/ zajęć 

komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony”. 

8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym  

z zespołem Aspergera, zwalnia ucznia, do końca danego etapu edukacyjnego, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego- na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej (poradni specjalistycznej), z której wynika potrzeba takiego zwolnienia. 

Zwolnienie to może również nastąpić w przypadku ucznia, który posiada orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania- na 

podstawie tego orzeczenia. 

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

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”, „zwolniona”. 

 

§ 61. 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne dzieli się na: 

1) ocenianie bieżące - polega na systematycznej kontroli osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

 a) sprawdziany pisemne wiadomości: 

- prace klasowe z opracowanego działu programowego testy, 

- kartkówki (maksymalnie 15 minut) obejmujące nie więcej, niż trzy ostatnie, 

- tematy zajęć edukacyjnych, 

 b) praca ucznia na lekcji: 

- odpowiedzi ustne, 

- aktywność, 

 c) samodzielna praca domowa ucznia: 

- praca pisemna w zeszycie, 

- odpowiedź ustna, 
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2) sprawdziany wiadomości (prace klasowe) muszą być zapowiadane co najmniej  

z tygodniowym wyprzedzeniem po uprzednim powtórzeniu materiału: 

a) w jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa lub inny  

sprawdzian wiadomości z danego materiału, 

b) poprawianie ocen bieżących odbywa się na zasadach określonych przez 

nauczyciela i zgodnych z przedmiotowym systemem oceniania, 

c) w klasach I-III stosuje się bieżące ocenianie według następującej skali ocen: 

 

 

 

2. Ocenianie śródroczne - 1 raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu. 

1) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustalenia śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych; 

2) śródroczne klasyfikacyjne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, śródroczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia; 

3) klasyfikacja śródroczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć  

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia, jest to ocena opisowa  

zawierająca wskazania, zalecenia; Wyjątkiem jest ocena z religii (etyki), którą  

wystawia się zgodnie ze skalą przyjętą w ocenianiu bieżącym (ust. 1 pkt 2 lit. c); 

4) na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani do  

 poinformowania ucznia i jego rodziców w formie pisemnej o przewidywanej ocenie 

niedostatecznej z zajęć edukacyjnych, nagannym zachowaniu lub zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem; 

5) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w drugim 

półroczu, szkoła w miarę możliwości, stwarza szansę uzupełnienia braków, zgodnie  

z programem rozwoju ucznia. Uczeń w tym wypadku ma prawo do:  

a) dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w terminach uzgodnionych  

z nauczycielem, 

b) pomocy koleżeńskiej ze strony uczniów w opanowaniu materiału, który  

sprawia mu trudności, 

6) uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na śródrocze zobowiązany jest do 

uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach  

 uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu; 

Nazwa pełna stopnia Stosowane skróty Symbol cyfrowy 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 
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7) na 2 tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych zobowiązani są poinformować 

ucznia w formie ustnej o przewidywanej dla niego śródrocznej ocenie; 

8) na 1 tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawcy klas zobowiązani są poinformować ucznia w formie ustnej  

o przewidywanej dla niego śródrocznej ocenie zachowania; 

9) oceny klasyfikacyjne śródroczne nauczyciel ma obowiązek wystawić w terminie nie 

przekraczającym 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

3. Ocenianie roczne - na koniec roku szkolnego: 

1) klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu  

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów w danym  

 roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć  

 edukacyjnych oraz jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z dodatkowych zajęć  

 edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; Ocenę z religii (etyki),  

 wystawia się zgodnie ze skalą przyjętą w ocenianiu bieżącym (ust. 1 pkt 2 lit. c); 

2) klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania 

uczniów w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania;  

3) roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania- wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia; 

4) 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; 

5) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć; 

6) na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani do poinformowania 

ucznia i jego rodziców w formie pisemnej o przewidywanej ocenie niedostatecznej  

z zajęć edukacyjnych, nagannej ocenie zachowania lub zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem; 

7) na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  

nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani do poinformowania 

ucznia i jego rodziców w formie pisemnej o przewidywanej dla niego rocznej ocenie 

z zajęć edukacyjnych; 

8)  na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawcy klas zobowiązani są do poinformowania ucznia i jego rodziców  

w formie pisemnej o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania; 

9) oceny klasyfikacyjne roczne nauczyciel ma obowiązek wystawić w terminie nie 

przekraczającym 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

10) sposoby informowania rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce: 

a) ogólnoklasowe spotkania- co najmniej cztery razy w roku szkolnym, 

b) indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczyciela (w miarę 

potrzeb), 

c) korespondencja w zeszycie do korespondencji lub w zeszycie przedmiotowym, 

d) informacje telefoniczne - potwierdzone zapisem w dzienniku lekcyjnym, 
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11) dopuszcza się wypisywanie świadectw na komputerze i wklejanie oceny opisowej 

rocznej do dziennika i arkusza ocen. 

12) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych, dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu 

opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia 

integracyjnego; 

13) oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi; 

14) śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów 

kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 

4. Skale ocen w klasach IV- VIII: 

1) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie ustala się według następującej skali 

ocen: 

 

Nazwa pełna stopnia Stosowane skróty Symbol cyfrowy 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV ustala się 

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; 

3) w ocenach bieżących i śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów; 

4) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania; 
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§ 62. 

 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania 

przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych 

w statucie szkoły. 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami 

opisowymi. 

4. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

5. 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 albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej(poradni specjalistycznej). 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

7. O grożącej uczniowi ocenie nieodpowiedniej lub nagannej uczeń i jego rodzice 

informowani są pisemnie lub ustnie za potwierdzeniem na miesiąc przed radą 

klasyfikacyjną. Jeśli uczeń z oceną co najmniej poprawną dopuści się rażących czynów 

w okresie 1 miesiąca przed radą klasyfikacyjną, wychowawca ma prawo do obniżenia 

oceny zachowania na nieodpowiednią lub naganną, natychmiast informując o tym 

rodziców.  

8. Ustalona przez wychowawcę roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest ostateczna,  

z zastrzeżeniem § 65.  

9. Wymagania na poszczególne oceny zachowania: 

1) Zachowanie wzorowe 

a) Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych: 

- uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalnie w stosunku do swoich możliwości, 

- reprezentuje szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

- nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu, 

- nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych, 
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- nie ma żadnych uwag negatywnych w dzienniku, 

- nie ma żadnych spóźnień 

- szanuje powierzone mu darmowe podręczniki szkolne, materiały edukacyjne, 

b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

- potrafi współpracować w zespole, 

- jest zaangażowany w życie klasy, 

- samodzielnie podejmuje różne inicjatywy na rzecz klasy, szkoły oraz społeczności 

lokalnej 

- pomaga przy organizacji imprez szkolnych i klasowych, 

- pełni funkcje szkolne i klasowe, 

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

- dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, 

- reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

- honor i tradycja szkoły stanowią dla niego wartość, którą promuje w środowisku 

lokalnym, 

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa, 

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

- zawsze nosi obuwie zamienne i ma stosowny wygląd uczniowski wygląd 

zewnętrzny, 

- nie ulega nałogom, 

- uczestniczy w pozaszkolnych akcjach i projektach zapobiegającym patologiom 

społecznym, 

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

- wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą, 

- uczeń w społeczności szkolnej i poza nią prezentuje jednoznaczną postawę 

etyczną, 

- udziela się dobroczynnie, charytatywnie, pełni rolę wolontariusza, 

- dba o środowisko przyrodnicze i społeczne, 

g) Okazywanie szacunku innym osobom: 

- jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych 

osób, 

- chętnie pomaga kolegom w nauce, 

2) Zachowanie bardzo dobre: 

a) Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych: 

- osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości, 

- systematyczny, zawsze przygotowany, 

- podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań powierzonych przez 

nauczyciela, 

- bierze udział w konkursach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i 

pozaszkolnych, czynnie uczestniczy w ich organizowaniu, 

- nie ma godzin nieusprawiedliwionych, 

- nie opuszcza zajęć bez ważnego powodu, 

- nie ma żadnych spóźnień, 

- nosi obuwie zamienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny, 

- bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (dyżury, inne zobowiązania), 

- po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu, 

- szanuje powierzone mu darmowe podręczniki szkolne, materiały edukacyjne, 
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b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

- respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne 

wobec siebie i innych, 

- jest zaangażowany w życie klasy, 

- potrafi współpracować w zespole, 

- pomaga przy organizacji imprez szkolnych i klasowych, 

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

- dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, 

- honor i tradycja szkoły stanowią dla niego wartość, którą promuje w środowisku 

lokalnym, 

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- przeciwstawia się wulgarności, 

- wykazuje wysoką kulturę słowa, 

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

- nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji, 

- nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się 

sprowokować, 

- zawsze nosi obuwie zamienne i ma stosowny wygląd uczniowski wygląd 

zewnętrzny, 

- nie ulega nałogom, 

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

- zachowanie na lekcjach, przerwach i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń, 

- dba o środowisko przyrodnicze i społeczne, 

g) Okazywanie szacunku innym osobom: 

- jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych 

osób, 

- chętnie pomaga kolegom w nauce, 

3) Zachowanie dobre 

a) Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych: 

- osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości, 

- jest przygotowany do lekcji, 

- podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela, 

- uważa na lekcji, 

- nie ma godzin nieusprawiedliwionych, 

- może mieć trzy uwagi negatywne w dzienniku, 

- może pięciokrotnie w półroczu spóźnić się na lekcje, 

- nosi obuwie zamienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny, 

- wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, 

- szanuje powierzone mu darmowe podręczniki szkolne, materiały edukacyjne, 

b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

- respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne 

wobec siebie i innych, 

- potrafi współpracować w zespole, 

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

- dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, 

- zna tradycje oraz obyczaje szkoły i je szanuje, 

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- w ogóle nie używa wulgarnego słownictwa w szkole oraz poza nią, 
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e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

- zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych 

zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie 

otrzymuje nagany), 

- zawsze nosi obuwie zamienne i ma stosowny wygląd uczniowski wygląd 

zewnętrzny, 

- nie ulega nałogom, 

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

- stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają 

poprawie po zwróceniu uwagi, 

- szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 

g) Okazywanie szacunku innym osobom: 

- jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych 

osób, 

- jest koleżeński i życzliwy, 

4) Zachowanie poprawne 

a) Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych: 

- wykonuje polecenia nauczyciela 

- motywowany nie podejmuje dodatkowych działań, 

- uczy się minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego 

potencjału, 

- nie zawsze odrabia zadania domowe, 

- posiada kilka negatywnych uwag, 

- ma kilka godzin nieusprawiedliwionych, 

- zdarzają mu się spóźnienia na lekcje, 

- często nie dotrzymuje ustalonego terminu realizacji określonych zadań, 

- sporadycznie zdarza się mu brak stroju galowego ( w przypadku uroczystości), 

- wybiórczo przestrzega praw i obowiązków ucznia, 

b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

- sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenia nauczyciela, 

- raczej niechętnie angażuje się w prace na rzecz szkoły, 

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

- zna tradycje oraz obyczaje szkoły i je szanuje, 

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- odznacza się kulturą języka (nie używa wulgaryzmów), 

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

- dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych, 

- zauważa przejawy patologii, ale nie przeciwdziała im, 

- nie ulega nałogom, 

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

- stosuje podstawowe zasady kultury osobistej, 

- jest uczciwy i prawdomówny, 

- stara się być posłuszny, 

- odpowiednio zachowuje się w szkole oraz poza nią, 

g) Okazywanie szacunku innym osobom: 

- uczeń postępuje uczciwie, ale nie zawsze szanuje cudzą i własną pracę, 

- grzecznie i kulturalnie zachowuje się wobec wszystkich pracowników szkoły, 

5) Zachowanie nieodpowiednie 

a) Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych: 

- uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości, 
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- nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nieprzygotowany (nie odrabia prac 

domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów), 

- zdarza mu się nie wykonać poleceń nauczyciela, 

- nie uzupełnia zaległości, 

- spóźnia się na lekcję, 

- ma wiele godzin nieusprawiedliwionych, 

- nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę, 

- często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga 

(rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę 

przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę, 

- nie nosi stroju galowego w przypadku uroczystości, 

b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

- niechętnie współpracuje z zespołem (np. przy projekcie edukacyjnym), 

- nie angażuje się w życie klasy i szkoły, 

- jest bierny w relacjach z innymi uczniami, 

- odmawia udziału w uroczystościach szkolnych, 

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

- zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, 

śmiech, komentarze, gesty), 

- jest obojętny wobec tradycji i obyczajowości, 

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- używa wulgarnych słów, 

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

- celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie oraz innych, 

- próbuje szkodliwych używek 

- wykazuje agresję fizyczną, powoduje konflikty, przepychanki, bójki, 

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

- przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, 

otoczenia, 

- są na niego skargi spoza szkoły, 

- nie dba o własna godność osobistą, 

- brak u niego poczucia winy i skruchy, 

- często nie panuje nad emocjami, 

- jest arogancki, 

g) Okazywanie szacunku innym osobom: 

- rzadko odznacza się tolerancją wobec poglądów i przekonań innych ludzi, 

- nie pomaga innym, 

- nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego, 

- niszczy mienie innych osób, 

- stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych, 

- kłamie, oszukuje, 

- ma negatywny wpływ na innych, 

6) Zachowanie naganne. 

a) Uczeń nie spełnił kryteriów na ocenę nieodpowiednią, 

b) Jego zachowanie było zagrożeniem dla bezpieczeństwa i życia swojego i innych, 

c) Stosował przemoc fizyczną i agresję. 

10. Poprzez “stosowny wygląd zewnętrzny ucznia” rozumie się: 

1) czysty, skromny, nie wyzywający strój; 

2) brak makijażu, brak pomalowanych paznokci; 

3) nie farbowanie włosów, wycinanie wzorków na włosach; 
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4) brak jakichkolwiek tatuaży 

5) kolczyki dopuszczalne są tylko w uszach (u dziewcząt); 

6) zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie szkoły; 

7) na lekcjach wychowania fizycznego nie można mieć żadnych przypinanych ozdób; 

8) w czasie świąt, uroczystości szkolnych obowiązuje strój odświętny – „galowy” (biała 

bluzka lub koszula, ciemne: czarne, granatowe lub grafitowe spodnie lub spódnica; 

nie mogą być dżinsowe). 

11. Poprzez “spóźnienie celowe” rozumie się spóźnienie śródlekcyjne z winy ucznia. 

 

§ 63. 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania: 

1) Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną ocena 

klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali 

zapoznani przez wychowawcę, a uczeń chciałby uzyskać wyższe oceny niż 

przewidywane, może zgłosić wniosek w tej sprawie do nauczyciela zajęć 

edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji; 

2) Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala 

termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem 

realizowanym w roku na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek 

ucznia może uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia; 

3) Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych; 

4) Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla 

każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające, 

b) termin tych czynności, 

c) zadania sprawdzające, 

d) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę, 

e) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

5) Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych 

czynności sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu 

dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach; 

6) Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania z 

obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań 

edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się 

uczeń; 

7) Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną, która nie 

może być niższa niż ocena przewidywana; 

8) Poprawa w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, informatyki i zajęć 

komputerowych, powinna mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do 

pozostałych zajęć edukacyjnych może mieć formę pisemną, ustną, a także zadań 

praktycznych; 

9) W przypadku wniosku ucznia lub jego rodzica o podwyższenie rocznej oceny 

zachowania wychowawca wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w 

tej klasie oraz przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, w obecności 

zainteresowanego ucznia, ponownie ustalają ocenę zachowania.  
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Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego rodziców, 

dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych 

ucznia. 

10) Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę klasy oceny zachowania w oparciu  

o argumentację wychowawcy z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania,  

w terminie5 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego 

rodziców; 

11) Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, 

uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej 

analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor 

szkoły jest przewodniczącym tego zespołu; 

12) Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału  

o zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać 

przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po 

analizie przeprowadzonej w ww. zespole; 

13) Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, 

który zwiera: 

a) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej 

oceny, 

b) termin spotkania zespołu, 

c) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału, 

d) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

14) Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy 

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

 

§ 64. 

 

Egzamin klasyfikacyjny: 

1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie 

za który przeprowadzana jest klasyfikacja; 

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 : 

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki, 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 

5) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt 4 lit. b nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęć technicznych, 

plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych; Nie 

ustala się dla niego również oceny zachowania; 

6) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,  

z zastrzeżeniem pkt 7; 



Statut Szkoły Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie 
 

 
63 

7) egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych; 

8) termin egzaminu dyrektor ustala z uczniem i jego rodzicami przy czym przeprowadza 

się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych; 

9) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w terminie, o 

którym mowa w pkt 8 może do niego przystąpić w terminie dodatkowym ustalonym 

przez dyrektora szkoły; 

10) uczeń, który nie stawił się, bez usprawiedliwienia, w uzgodnionych terminach na 

egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej; 

11) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 2, 3 oraz 4 lit. a, 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego 

przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych; 

12) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , o którym mowa w pkt 2 lit. b, przeprowadza 

komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład 

komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych , z których jest 

przeprowadzany ten egzamin, 

13) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem , o którym mowa w pkt 2 lit. b, oraz 

jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy 

w ciągu jednego dnia; 

14) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów- rodzice ucznia; 

15) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, 

b) imię i nazwisko ucznia, 

c) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt 11, a w przypadku 

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia , o którym mowa w pkt 

2 lit. b - skład komisji, 

d) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

e) zadania egzaminacyjne, 

f) uzyskaną ocenę, 

16) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; 

17) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  

„nieklasyfikowany”; 

18) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem: 

a) niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego; 
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b) jeżeli uczeń lub jego rodzice zgłoszą zastrzeżenia do dyrektora szkoły, że roczna 

ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

 

§ 65. 

 

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

1) uczeń lub jego rodzice (mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

2) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji, 

3) termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2 lit. a, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami przy czym nie może on przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń; 

4) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, zajęć  

 technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma  

 przede wszystkim formę zadań praktycznych; 

5) w skład komisji wchodzą: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 dyrektor szkoły albo wyznaczony przez niego nauczyciel jako przewodniczący 

komisji, 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 dyrektor szkoły albo wyznaczony przez niego nauczyciel jako przewodniczący 

komisji, 

 wychowawca klasy, 

 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia  

edukacyjne w danej klasie, 

 pedagog, 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

 przedstawiciel rady rodziców, 

6) nauczyciel, o którym mowa w pkt 5 lit. a tiret trzecie, może być zwolniony z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych  

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela  

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela  

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 

7) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
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Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego; 

8) z prac komisji sporządza się protokół, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia, zawierający w szczególności: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

 imię i nazwisko ucznia, 

 skład komisji, 

 termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, lit a, 

 zadania sprawdzające, 

 ustaloną ocenę, 

 Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych  

 odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania  

 praktycznego). 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 skład komisji, 

 imię i nazwisko ucznia, 

 termin posiedzenia komisji, 

 wynik głosowania, 

 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem, 

9) do protokołu, o którym mowa w pkt 8 lit. a , dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia; 

10) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w pkt 2 lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły; 

11) przepisy pkt 1- 10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

 

§ 66. 

 

Egzamin poprawkowy:  

1) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy; 

2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem  

 egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć  

 technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede  

 wszystkim formę zadań praktycznych; 

3) egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

4) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo wyznaczony przez niego nauczyciel jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 
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c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji: 

 nauczyciel, o którym mowa w pkt 4 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły, 

5) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, 

imię i nazwisko ucznia, skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, zadania 

egzaminacyjne, ustalona ocena klasyfikacyjna. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację 

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego). Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia; 

6) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września; 

7) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę , z zastrzeżeniem pkt 8; 

8) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są 

realizowane w klasie programowo wyższej; 

9) Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna (z zastrzeżeniem § 65 pkt 10.). 

 

§ 67. 

 

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 

dotyczącą: 

1) egzaminu klasyfikacyjnego; 

2) egzaminu poprawkowego; 

3) zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej lub  

4) inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia. 

2. Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1odbywa się na pisemny wniosek skierowany do 

dyrektor szkoły. 

3. Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie 

dokumentacji, o której mowa w ust. 1. Dokumentacja ta udostępniana jest w obecności 

dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego nauczyciela. 

4. Udostępnianie dokumentacji odbywa się nie później niż 3 dni roboczych od dnia złożenia 

wniosku u dyrektora szkoły.  

 

§ 68. 

 

Promowanie ucznia: 

1) uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z zastrzeżeniem pkt.2; 
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2) na wniosek:  

a) rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub 

b) wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna 

może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 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, 

3) począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 65 pkt 8; 

4) o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej czy ukończeniu szkoły przez  

 ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

 postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym  

 programie edukacyjno- terapeutycznym; 

5) począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem; 

6) Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji  

 rocznej/ końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen  

 klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo  

 wyższej z wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem; 

7) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 

który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną; 

8) uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 3 , nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 65 pkt 8; 

9) w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu  

klasy przez ucznia klasy I- III na wniosek: 

 a) wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub  

 b) rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem jego zdrowia. 

 

§ 69. 

 

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 zewnętrznego w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej przeprowadzonego przez OKE; 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1 powtarza ostatnią klasę  

i przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym, w którym tę klasę powtarza. 
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§ 70. 

 

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 

 

§ 71. 

 

Egzamin ósmoklasisty: 

1) egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ma na celu 

sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania; 

2) w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 

ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być 

przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła; 

3) terminy przeprowadzania egzaminu: 

a) termin główny- miesiąc kwiecień, 

b) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec, 

4) uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym nie 

przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (przedmiotów) lub 

przerwał ten egzamin- przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu (przedmiotów)  

w terminie dodatkowym; 

5) w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, które uniemożliwią 

uczniowi przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może 

zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu 

(przedmiotów). Dyrektor składa taki wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia; 

6) egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące 

przedmioty obowiązkowe: 

a) w latach szkolnych 2018/ 2019- 2020/ 2021: 

- język polski- w pierwszym dniu egzaminu, 

- matematykę- w drugim dniu egzaminu, 

- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 

ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu, 

b) począwszy od roku szkolnego 2021/2022: 

- język polski- w pierwszym dniu egzaminu, 

- matematykę- w drugim dniu egzaminu, 

- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 

ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu, 

- jeden przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia)-  

w trzecim dniu egzaminu, 

7) uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego 

uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

8) nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest 

egzamin ósmoklasisty, rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację: 

a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu, 

b) wskazującą przedmiot do wyboru, 

9) nie później niż 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty rodzice ucznia mogą 

złożyć dyrektorowi pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego lub 

przedmiotu do wyboru wskazanych w deklaracji; 
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10) egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki- 100 minut natomiast  

z języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu do wyboru- po 90 minut; 

11) za organizację i przebieg egzaminu odpowiada Dyrektor Szkoły; 

12) do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty Dyrektor Szkoły powołuje zespół 

egzaminacyjny, a z jego członków zespoły nadzorujące przebieg egzaminu 

ósmoklasisty; 

13) zadania zespołów, o których mowa w pkt 12 oraz przewodniczących tych zespołów 

określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu 

ósmoklasisty; 

14) czas trwania egzaminu z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania  

w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czas 

rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów; 

15) W czasie trwania egzaminu: 

a) stoliki, przy których pracują uczniowie ustawione są w jednym kierunku, a na 

stolikach mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne oraz niezbędne 

materiały i przybory pomocnicze, 

b) uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W sytuacji wyjątkowej 

przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie 

sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się 

ucznia z innymi osobami (za wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej),  

c) nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych 

ani ich nie komentuje, 

16) uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę; 

17) uczeń , który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym- nie 

przystępuje do egzaminu ósmoklasisty; 

18) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawności inne niż wymienione w pkt 17 może być zwolniony  

z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców (pozytywnie zaopiniowany przez 

dyrektora szkoły); 

19) uczeń posiadający:  

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach  

i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego 

orzeczenia, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może 

przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego 

potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających 

odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym, na podstawie tego orzeczenia, 

c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu 

ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie 

tego orzeczenia, 
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20) uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty  

w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie 

zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza; 

21) uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do 

egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na 

podstawie tej opinii; 

22) uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, był 

objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności 

adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia 

komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić 

do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio  

z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na 

podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej; 

23) dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie 

rodziców ucznia, o którym mowa w pkt 19 do 22 niniejszego paragrafu o wskazanym 

przez Radę Pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń 

przystępuje do egzaminu; 

24) dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w pkt 19 lit. a, polega 

na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia niepełnosprawnego; 

25) dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa 

w pkt 19 lit. a- c oraz pkt 20 do 22 niniejszego paragrafu, polega odpowiednio na: 

a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

ucznia, 

b) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, 

c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych; 

d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

ósmoklasisty, 

e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne ucznia, 

f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela 

wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio  

z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania 

właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego 

i środków dydaktycznych, 
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26) laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad 

przedmiotowych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty ogłoszonym 

przez Ministra Edukacji Narodowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponad wojewódzkim organizowanych z zakresu jednego  

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu 

ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie to następuje na podstawie 

zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata 

lub finalisty; 

27) zwolnienie, o którym mowa w pkt 26 jest równoznaczne z otrzymaniem z egzaminu 

ósmoklasisty najwyższej oceny; 

28) wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach (ustalone przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) i na skali centylowej (opracowane 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną); 

29) wyniki egzaminu obejmują wynik z: 

a) języka polskiego, 

b) matematyki, 

c) języka obcego nowożytnego, 

d) przedmiotu do wyboru. 

30) dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom: 

a) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, wydane przez okręgową 

komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły- w przypadku 

gdy uczeń spełnił warunki, o których mowa w § 69 ust. 1, 

b) informację o szczegółowych wynikach egzaminu, opracowaną przez okręgową 

komisje egzaminacyjną- w przypadku gdy uczeń nie spełnił warunków, o których 

mowa w § 69 ust. 1, 

31) wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły; 

32) prace egzaminacyjne uczniów sprawdzają (przyznając punkty) egzaminatorzy, którzy 

tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego przedmiotu objętego egzaminem 

ósmoklasisty; 

33) w przypadku: 

a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 

b) wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego albo 

materiałów czy przyborów pomocniczych zabronionych do stosowania w sali 

egzaminacyjnej lub 

c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu 

w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom 

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi 

egzamin z danego przedmiotu, a informację o zaistniałej sytuacji zamieszcza się  

w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty, 

34) w przypadku stwierdzenia przez egzaminatora (podczas sprawdzania pracy 

egzaminacyjnej ucznia) niesamodzielnego rozwiązania poszczególnych zadań przez 

ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jakichkolwiek 

sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub 

korzystanie z rozwiązań innego ucznia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom 

pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu z danego 

przedmiotu; 
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35) uczeń lub jego rodzice: 

a) mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin  

z danego przedmiotu, 

b) mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej jeśli uznają, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty naruszone 

zostały przepisy dotyczące jego prowadzenia 

- na zasadach określonych w art. 44 zzw oraz art. 44zzy ustawy o systemie oświaty. 

 

§ 72. 

 

Wgląd do ocenionej pracy: 

1) uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia  

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty czy informacji o szczegółowych 

wynikach tego egzaminu; 

2) podczas dokonywania wglądu: 

a) zapoznaje się ucznia lub jego rodziców z zasadami oceniania rozwiązań zadań, 

b) uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać zdjęcia pracy 

egzaminacyjnej, 

3) uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów 

przyznanych przez egzaminatora. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od 

dokonania wglądu. 

 

§ 73. 

 

Prowadzenie internetowego dziennika: 

1) rodzice mają możliwość darmowego korzystania z elektronicznego systemu  

frekwencji i postępów w nauce za pośrednictwem internetowego dziennika.  

2) prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga: 

a) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik 

elektroniczny, 

b) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób 

nieuprawnionych, 

c) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą, 

d) rejestrowania historii zmian i ich autorów, 

e) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego,  

w zakresie dotyczącym ich dzieci, 

3) system informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych  

 powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w postaci  

 papierowej dzienników; 

4) w przypadku prowadzenia dzienników, wyłącznie w postaci elektronicznej,  

 wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, jest  

 równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć; 
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5) w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik  

 elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu  

 odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia  

 półrocza; 

6) za prowadzenie dziennika płaci zawsze jednostka z własnego budżetu, bowiem jest  

to opłata za obsługę działań administracyjnych jednostki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statut Szkoły Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie 
 

 
74 

Rozdział XI 

Bezpieczeństwo - warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom 

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi 

przejawami patologii społecznej 

 

§ 74. 

 

Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć: 

1) Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na 

każdych prowadzonych przez siebie zajęciach – nie wolno uczniów zostawiać bez 

opieki; 

2) Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania i zapoznania uczniów na początku roku 

szkolnego z regulaminami pomieszczeń o zwiększonym ryzyku (jak np. Sala 

gimnastyczna, pracownia komputerowa itd.); 

3) Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy 

i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia w tym 

zakresie; 

4) Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na 

zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, 

pedagoga lub dyrektora szkoły; 

5) W sali gimnastycznej nauczyciel prowadzący zajęcia musi: 

a) sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,  

b) zadbać o dobrą organizacje zajęć oraz o zdyscyplinowanie uczniów, 

c) dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, 

d) asekurować uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie, 

6) Nie wolno wydawać uczniom (bez obecności nauczyciela) ciężkich i ostrych sprzętów  

 sportowych. 

7) W czasie zajęć ruchowych należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej 

sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów dobierając ćwiczenia  

o odpowiednim zakresie intensywności i trudności; 

8) Uczeń uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinien być zwolniony 

w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń. O zaistniałym fakcie należy 

powiadomić jego rodziców; 

9) Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących; 

10) Stan techniczny i przydatność urządzeń i sprzętu sportowego powinny być 

sprawdzane przed każdymi zajęciami; 

11) Dyrektor kierując się bezpieczeństwem uczniów, może (za zgodą organu 

prowadzącego): 

 zawiesić zajęcia na czas określony, z powodu wystąpienia złych warunków  

 atmosferycznych lub innych zdarzeń, które mogą zagrozić ich zdrowiu; 

12) W przypadku gdy rodzice będą mieli problem z zapewnieniem dziecku opieki  

w czasie zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt 11 szkoła ma obowiązek 

zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 
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§ 75. 

 

Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie 

wycieczek organizowanych przez szkołę: 

1) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych poza terenem 

szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą 

pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych; 

2) w czasie wycieczek przy wychodzeniu z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej 

samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe, imprezy szkolne, 

wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony 1 

opiekun dla grupy 30 uczniów; 

3) przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być 

zapewniony 1 opiekun dla grupy 15-18 uczniów, a w czasie wyjazdów w góry 1 

opiekun na 10 uczniów; 

4) zabrania się organizowania wycieczek na terenach górskich bez wykwalifikowanego 

przewodnika; 

5) uczestnicy i opiekun opracowują regulamin wycieczki i bezwzględnie go 

przestrzegają; 

6) w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie  

w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie; 

7) opiekun sprawdza stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca 

pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego; 

8) zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi; 

9) zabrania się urządzania ślizgawek i lodowisk na rzekach i stawach; 

10) zabrania się wydawania sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla 

zdrowia lub życia np. dysk, oszczep, kula; 

11) należy zapoznawać uczniów z przepisami ruchu drogowego; 

12) należy współdziałać z organami policji, straży miejskiej i wydziału komunikacji 

zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego celem uzyskania przez uczniów, 

którzy ukończyli 10 lat- kart rowerowych.  

 

§ 76. 

 

Zasady odbierania uczniów ze szkoły (świetlicy): 

1) Na początku każdego roku szkolnego rodzice uczniów wypełniają oświadczenia 

dotyczące zapewnienia dziecku opieki w przypadku zwolnienia z zajęć, odbioru ze 

świetlicy szkolnej i powrotu do domu; 

2) Oświadczenia zebrane od rodziców przechowywane są przez wychowawców  

w dokumentacji szkolnej; 

3) Uczeń, który nie ukończył 7 lat zostaje może zostać odebrany ze szkoły (ze świetlicy) 

przez rodzica lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią. 

 4) Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; 

 5) Wydanie ucznia osobie upoważnionej następuje po okazaniu przez nią dokumentu 

potwierdzającego tożsamość wskazaną w treści upoważnienia; 

6) Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców; 

7) Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka odbieranego 

przez upoważnioną przez nich osobę; 
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8) Nauczyciel może odmówić wydania ucznia w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 

mu bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel 

ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku 

należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest 

to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję; 

9) W przypadku, gdy uczeń nie zostanie odebrany po upływie czasu pracy świetlicy 

szkolnej, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem lub osobą upoważnioną 

do odbioru; 

10) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami, w dokumentacji szkoły nie można 

uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, osoby upoważnionej, nauczyciel 

powiadamia wicedyrektora lub dyrektora szkoły, a następnie policję; 

 11) Rodzice mogą wyrazić pisemną zgodę na samodzielny powrót ich dziecka ze szkoły,  

 jeśli ukończyło 7 lat; 

 12) Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zawodach szkolnych, konkursach,  

biwakach, wycieczkach i innych imprezach kulturalnych, zobowiązując się  

jednocześnie (w formie pisemnej) do zapewnienia bezpieczeństwa swojemu dziecku  

 w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki, a domem (mogą  

 również upoważnić pisemnie inną pełnoletnią osobę do odbioru ich dziecka). 

 

§ 77. 

 

Zadania opiekuna lub kierownika wycieczki lub imprezy: 

1) zadania kierownika wycieczki: 

a) kierownikiem wycieczki może być osoba, która ukończyła kurs kierownika 

wycieczek, 

b) opracowanie z udziałem uczestników, szczegółowego programu wycieczki lub 

imprezy, 

c) skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie zgody  

 dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na przeprowadzenie 

 wycieczki, 

d) określenie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników, 

e) zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa wszystkich uczestników oraz zapewnienie  

 warunków do ich spełniania od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki; 

f) określenie zadań dla opiekunów, 

g) zapewnienie apteczki pierwszej pomocy, 

2) zadania opiekuna wycieczki: 

a) współdziałanie z kierownikiem przy realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki i wykonywanie zleconych przez niego zadań, 

b) dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

 

§ 78. 

 

Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole: 

1) dyżury są pełnione według Harmonogramu dyżurów oraz regulaminu dyżurów; 

2) dyżury są pełnione przez nauczycieli przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerw, po 

zakończeniu zajęć (do chwili odejścia uczniów do domu) we wszystkie dni tygodnia, 

w których odbywają się zajęcia lekcyjne; 
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3) w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor 

wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. Nauczyciel pod 

żadnym pozorem nie może również zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby 

dyżurującej; 

4) w szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie 

przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych w godzinach, w których zgodnie  

z planem powinni przebywać na terenie szkoły; 

5) nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych 

przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do: 

a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym 

jego nadzorowi, 

b) aktywnego pełnienia dyżuru, tj. Reagowania na wszelkie objawy zachowań 

odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować 

na niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne 

postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach 

okiennych), 

c) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek 

i innych urządzeń i dekoracji szkolnych, 

d) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia 

do budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych, 

e) egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły w trakcie przerw, 

f) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły- w szczególności 

w toaletach i szatniach sportowych, 

g) natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku 

i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia 

dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku, 

6) nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania  

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw 

międzylekcyjnych. 

7) nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub 

życia osób przebywających na terenie szkoły. 

 

§ 79. 

 

Całodobowy monitoring szkoły: 

1) szkoła i teren wokół niej objęty jest całodobowym monitoringiem wizyjnym; 

2) zapisy z monitoringu są w razie potrzeby przegrywane i odpowiednio 

przechowywane. 

 

§ 80. 

 

Nadzór nad bezpieczeństwem w czasie wykonywania przez uczniów prac na rzecz szkoły  

i środowiska sprawuje wychowawca klasy i organizator imprezy. 

 

§ 81. 

 

1. Szkoła zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniom dojeżdżającym do szkoły- dzieci 

odbierają i doprowadzają do autobusu wyznaczeni pracownicy. 
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2. Opiekę pielęgniarską nad uczniami sprawuje pielęgniarka pełniąca dyżur w szkole raz  

w tygodniu. 

3. Szkoła posiada programy chroniące przed treściami niepożądanymi w internecie. 

4. W szkole obowiązują procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych. 

 

§ 82. 

 

Nieobecność rodziców ucznia: 

1) rodzice ucznia opuszczający miejsce zamieszkania zobowiązani są poinformować 

dyrekcję szkoły o osobie, której powierzają pełnienie opieki nad dzieckiem. 

Informacja powinna mieć formę pisemną, podpisaną przez nowych opiekunów i zostać 

złożona w sekretariacie szkoły; 

2) wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców ucznia 

zobowiązany jest przekazać ją dyrekcji szkoły;  

3) dyrekcja szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki osoby dorosłej do Sądu 

Rodzinnego. 

 

§ 83. 

 

Pracownicy szkoły: 

1) w czasie pobytu uczniów w szkole nad bezpieczeństwem uczniem czuwa również 

personel administracyjny i obsługi; 

2) w godzinach rannych woźna szkoły pełni dyżur w szatni; 

3) od godziny 11.00 szatniarz szkoły sprawuje opiekę nad uczniami na terenie szatni; 

4) pracownicy obsługi zobowiązani są do podjęcia interwencji w przypadku zagrożenia 

zdrowia, czy bezpieczeństwa ucznia w godzinach swojej pracy, jeżeli taka potrzeba 

występuje. 

 

 

§ 84. 

 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje 

harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej  

i innowacyjnej szkoły. 

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których 

mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej i rady rodziców. 

3. Szkoła może wprowadzać innowacje i eksperymenty pedagogiczne mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły lub podniesienie skuteczności kształcenia. Innowacje lub 

eksperymenty mogą obejmować całą szkołę, oddział lub grupę.  

 

§ 85. 

 

1. Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie prawa wewnątrzszkolne 

muszą być z nim zgodne. 

2. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację statutu uchwałą Rady 

Pedagogicznej.  

 


