
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut 

 

 

 

Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Gierałtowie 



2  

Podstawy prawne: 

 

1) Akt założycielski – Uchwała nr XLIV/304/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Podstawowej; 

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

3) Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 

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

4) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1327); 

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 

910); 

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

60); 

7) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 

2215); 
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ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie. 

2. Adres szkoły: Gierałtów 47, 59 - 730 Nowogrodziec, woj. dolnośląskie. 

3. Organ prowadzący: Gmina Nowogrodziec, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 59- 730 

Nowogrodziec. 

4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu. 

 

§ 2 

 

1. Szkoła im. Jana Pawła II w Gierałtowie jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, jej 

ukończenie umożliwia kontynuację nauki na kolejnym etapie kształcenia. 

2. W strukturze Szkoły jest oddział przedszkolny, którego organizację oraz zasady 

funkcjonowania, a także prawa i obowiązki dzieci do nich uczęszczających i ich rodziców oraz 

nauczycieli tego oddziału określa rozdział 10 Statutu. 

3. Rekrutację uczniów do Szkoły regulują przepisy rozdziału 6 Ustawy. 

 

§ 3 

 

1. Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o: 

1) ,,Ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910); 

2) ,,Szkole" - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gierałtowie; 

3) ,,Organie Prowadzącym Szkołę" - należy przez to rozumieć Gminę Nowogrodziec; 

4) ,,Dyrektorze" - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Gierałtowie; 

5) ,,nauczycielu" - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie; 

6) ,,pracowniku niepedagogicznym" - należy przez to rozumieć pracownika Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie nie będącego nauczycielem; 

7) ,,ucznia"- należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Gierałtowie; 

8) ,,rodziców" - należy przez to rozumieć rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Gierałtowie a także ich prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

9) ,,Statucie" - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Gierałtowie; 

10)  ,,Radzie Pedagogicznej" - należy przez to rozumieć organ Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Gierałtowie, w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania  

i opieki, o jakim jest mowa w art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

11)  ,,Radzie Rodziców" - należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej 
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im. Jana Pawła II w Gierałtowie; 

12)  ,,Samorządzie Uczniowskim" - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie. 

 

§ 4 

 

1. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. 

2. Szkoła używa różnych pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. Są to: 

1) mała i duża pieczęć urzędowa - 

okrągła z godłem państwa w środku i napisem w otoku: 

,,Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie"; 

2) podłużne pieczęcie o następującej treści: 

,,Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie" 

Gierałtów 47, 59-730 Nowogrodziec 

tel. 75 736 82 25 

NIP 612 114 25 29 Regon 003290286 

3. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy. 

4. Tablice Szkoły zawierają nazwę Szkoły w jej pełnym brzmieniu. 

 

§ 5 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 6 

 

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

organizacje działające w środowisku lokalnym, a w szczególności organizacje harcerskie, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

1a. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:  

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;  

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;  

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich  

4) wpływa na integrację uczniów  

5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki; 

6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów; 

1b. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady 

rodziców. 

2. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie w czasie trwania zajęć edukacyjnych nie 

mogą prowadzić działalności partie i organizacje polityczne. 
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ROZDZIAŁ 2 

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji 

§ 6a 

 

1. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy 

Prawo oświatowe, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym 

Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w 

szczególności: 

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym 

czasie; 

4) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

5) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w 

szkołach i placówkach; 

6) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

7) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz 

przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. 

3. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

 

§ 7 

 

Główne cele Szkoły: 

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

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i 

budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele); 

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

etnicznej; 

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

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

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 

i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 
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8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwolą w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

9) wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określeniu drogi dalszej 

edukacji: 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i 

rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom; 

14) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych. 

 

§ 8 

 

1. Do zadań Szkoły należy: 

1) kształcenie uczniów w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych; 

2) wprowadzanie uczniów w świat literatury; 

3) ugruntowanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wyposażenie ich kompetencje 

czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury; 

4) stworzenie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, 

w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami 

komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się 

komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach 

z różnych przedmiotów m. in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji 

i jej prezentacji w różnych postaciach; 

5) przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w 

trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, 

bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązania i utrzymywania 

opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.; 

6) podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju 

każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości; 

7) dokonywanie dostosowań przez nauczycieli programów nauczania, metod, form pracy do 

możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się dla uczniów z niepełnosprawnościami; 

8) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów; 

9) kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań 

higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie 

wiedzy w zakresie prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, 

a także stosowania profilaktyki; 

10) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 
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przywiązania do historii i tradycji narodowych; 

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

lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat; 

12) dbanie o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego 

człowieka; 

13) kształtowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie 

wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony 

środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią; 

14) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. 

15) dbanie o nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w 

grupie, w tym w środowiskach wirtualnych; 

16) zapewnienie uczniom udziału w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz 

organizacji i zarządzania projektami; 

17) wspomaganie ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcia pełnej dojrzałości; 

18) wychowanie i podmiotowe traktowanie uczniów; 

19) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

20) ukierunkowanie procesu wychowawczego uczniów na wartości, które wyznaczają cele 

wychowania i kryteria jego oceny; 

21) w procesie dydaktyczno-wychowawczym podejmowanie działań związanych z miejscami 

ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, 

najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi; 

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

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

23) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

24) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

25) realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

26) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania; 

27) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem 

zasad higieny psychicznej; 

28) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

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

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

30) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym 

czasie; 

31) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

32) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 
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33) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 

nauczania; 

34) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne 

okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 

35) współorganizowania dożywiania uczniów; 

36) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

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

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

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

kreatywność, przedsiębiorczość, 

gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 

38) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

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

rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do 

zasobów sieciowych w Internecie; 

40) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

41) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z 

zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 

2. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

3. Szkoła tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze zgodnie ze szkolnym 

Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, który jest uchwalany przez Radę Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły. 

 

§ 9 

 

1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla 

poszczególnych edukacji przedmiotowych oraz programem wychowania przedszkolnego. 

2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 

"programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

3. W szkole zasady opracowania programów nauczania i dopuszczania ich do użytku 

szkolnego określa szczegółowo „Procedura dopuszczania programów do użytku szkolnego w 

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie.” 

 

§ 10 

 

1. Proces wychowawczo-profilaktyczny prowadzony jest w szkole w oparciu o wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym i jest realizowany przez 

wszystkich nauczycieli przy współpracy rodziców. 

2. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 
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1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

3. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

4. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz; 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

5. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w 

tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych. 

6. Diagnozę, o której mowa w ust. 6, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez 

niego pracownik szkoły. 

7. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.  

8. Program wychowawczo-profilaktyczny opiniowany jest przez Samorząd Uczniowski. 

9. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny.  

10. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

§ 11 

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 

1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

Profilaktyczna opieka zdrowotna 

§ 11a 

 

1. W szkole realizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami i obejmuje: 

1) profilaktyczną opiekę zdrowotną; 

2) promocję zdrowia; 
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3) opiekę stomatologiczną. 

2. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu: 

1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej; 

2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne 

zdrowie. 

3. Cele są realizowane poprzez: 

1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi 

chorób, w tym chorób zakaźnych; 

2)  wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka; 

3)  edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz 

prawidłowego żywienia; 

4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska 

nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. 

5. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. 

6. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej 

nad uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna. 

7. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami. 

8. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku 

szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia 

sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.  

 

§ 11b 

 

1. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna współpracuje z 

dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie 

edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz 

rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły. 

3. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, pielęgniarka środowiska nauczania i 

wychowania albo higienistka szkolna doradza dyrektorowi szkoły w sprawie warunków 

bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo 

higienistka szkolna przedstawia zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia 

uczniów na zebraniach rady pedagogicznej, z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie 

zdrowia uczniów. 

5. Zadaniami pielęgniarki szkolnej są: 

1) przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania 

godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta; 

2) przeprowadzenie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem 

przesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu; 

3) przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich wyników; 

4) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów; 

5) przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu w 

szkole oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego; 
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6) poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi; 

7) prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych 

programach profilaktyki i promocji zdrowia; 

8) współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno  

epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego 

zdrowiu uczniów i pracowników; 

9) udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych 

zachorowaniach. 

 

§ 12 

 

1. Opiekę nad uczniami Szkoły sprawują: 

1) Na terenie szkoły podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych 

nauczyciele prowadzący zajęcia, a w razie nieobecności nauczyciela w pracy – nauczyciel 

zastępujący. Obowiązkiem nauczycieli jest sprawdzenie obecności i odnotowanie jej na lekcji 

w dzienniku lekcyjnym. 

2) W trakcie wycieczek szkolnych nauczyciele uczestniczący w wycieczce w oparciu o 

poznane przepisy BHP, zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planem ustalonym na 

początku roku szkolnego przez wychowawcę z rodzicami uczniów i w oparciu o każdorazowe 

pisemne oświadczenie rodziców o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka. Nauczyciel 

organizujący wycieczkę opracowuje program wycieczki, sporządza listę uczestników oraz 

opiekunów, którzy składają pisemną deklarację o odpowiedzialności za uczniów w terminie 

wyznaczonym w karcie wycieczki. Zgodnie z odrębnymi przepisami nauczyciel za zgodą 

rodziców powierza szczegółową organizację wycieczki instytucji zajmującej się tego rodzaju 

działalnością. 

3) Przed lekcjami i podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury na 

korytarzach szkolnych zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów. W razie 

nieobecności nauczyciela w szkole dyrektor wyznacza nauczyciela, który powinien objąć 

dyżur; 

3a) W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami 

lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają 

ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejście pracownikowi obsługi; 

4) W szkole jest obowiązek rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są 

wycieczkami: 

a) Rejestr wyjść grupowych prowadzi dyrektor lub upoważniona przez niego osoba, 

b) Rejestr zawiera informacje określone odrębnymi przepisami, w szczególności: 

- datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów,  

- cel lub program wyjścia,  

- miejsce i godzinę powrotu,  

- imiona i nazwiska opiekunów,  

- liczbę uczniów, 

- podpisy opiekunów każdego wyjścia, 

- podpis dyrektora.  

2. Uczniowie klas pierwszych otoczeni są szczególną opieką ze strony wychowawcy klasy, 
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który zobowiązany jest do zebrania dokładnych informacji na temat sytuacji zdrowotnej i 

rodzinnej ucznia poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami, w celu zorganizowania w razie 

potrzeb odpowiedniej formy pomocy i podjęciu dalszych działań opiekuńczo - wychowawczych w razie 

potrzeby. 

3. Szkoła otacza opieką i służy pomocą uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych 

potrzebna jest pomoc i wsparcie. 

1) W oparciu o wywiad rodzinny wychowawca klasy w razie potrzeby proponują formy 

pomocy dla ucznia i jego rodziny; 

2) Wychowawca klasy wnioskuje do Rady Rodziców, instytucji świadczących pomoc  

i sponsorów o pomoc materialną dla uczniów w formie: bezpłatnych obiadów, bezpłatnych 

podręczników i zeszytów, dofinansowanie do wycieczek, zakupu niezbędnej odzieży; 

3) Wychowawca ma obowiązek zebrania informacji na początku roku szkolnego na temat 

posiadanych przez uczniów podręczników wymaganych w poszczególnych klasach; 

4) Wychowawca ma obowiązek, jeżeli zachodzi taka potrzeba, powiadomić dyrektora szkoły 

o sytuacjach patologicznych w rodzinie ucznia, które niekorzystnie wpływają na jego 

zachowanie i postawę, w celu podjęcia stosownych decyzji. W tym celu szkoła współdziała z 

policją, kuratorem sądowym i społecznym oraz opieką społeczną. 

4. Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bolesławcu. 

1) Uczniowie, którzy mają trudności w nauce i zachowaniu wykazują niedojrzałość szkolną 

kierowani są na badania psychologiczno-pedagogiczne do PPP w oparciu o wstępną diagnozę 

nauczyciela prowadzącego; 

2) Uczeń kierowany jest na badania psychologiczno-pedagogiczne na wniosek nauczyciela i za 

zgodą rodziców. Rodzice podejmują ostateczną decyzję o przekazaniu wniosku o przebadanie 

dziecka we właściwej poradni, a także podejmują decyzję o przekazaniu wyników badań do 

szkoły; 

3) W sytuacji przekazania do szkoły opinii lub orzeczenia Poradni wychowawca klasy 

odpowiada za zapoznanie z nią wszystkich nauczycieli uczących w klasie, do której uczęszcza 

uczeń, w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. Z opinią lub 

orzeczeniem zapoznaje się również dyrektor szkoły. 

5. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania i wychowania. 

1) Wychowawcy klas organizują cztery razy w roku szkolnym zebrania klasowe rodziców w 

celu przekazania i uzgodnienia spraw dotyczących całej klasy; 

2) Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w 

zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą w innym 

terminie; 

3) Na początku każdego roku szkolnego opracowywany jest harmonogram indywidualnych 

konsultacji dla rodziców zgodnie, z którym każdy nauczyciel uczący poświęca raz w tygodniu 

1 godzinę na rozmowy indywidualne z rodzicami; 

4) Wychowawcy klas i nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do 

systematycznego informowania rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu, z 

zachowaniem przepisów dotyczących ocen niedostatecznych na półrocze i koniec roku 

szkolnego; 

5) Wychowawcy klas wspólnie z rodzicami uczniów danej klasy opracowują plan współpracy 

na dany rok szkolny: wycieczki klasowe, wyjście do teatru, kina, zagospodarowanie sali 
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lekcyjnej, propozycje zajęć pozalekcyjnych, uroczystości klasowe; 

6) Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków; 

7) Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia 

podczas wyjazdów zagranicznych. 

6. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale klasy i 

szkoły (Wychowawca oddziału opracowuje w oparciu o ,,Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

szkoły" klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami); 

2) znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszej 

wywiadówce każdego roku szkolnego z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, 

zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania); 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn trudności w nauce: 

a) na wywiadówkach, 

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, 

konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonych przez nauczyciela, 

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką 

4) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci; 

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych; 

6) wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 

prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

7. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.  

8. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. 

 

ROZDZIAŁ 3 

Misja szkoły i model absolwenta 

§ 13 

 

1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty 

edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły. 

2. Misja szkoły: 

1) We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem 

praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o 

Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; 

2) Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, 

humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości 

społecznej; 

3) Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i 

opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki 

intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a 

także ich dalszy los; 
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4) Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi 

dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych; 

5) Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, 

zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej 

rozwoju; 

6) Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, 

bezpośrednich „klientów” Szkoły. 

3. Model Absolwenta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie 

1) Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie to obywatel Polski i 

Europy XXI wieku, który: 

a) w swoim postępowaniu dąży do prawdy, 

b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, 

c) posługuje się sprawnie językiem obcym nowożytnym, 

d) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, 

e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów, 

f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, 

g) jest patriotą. 

2) Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie to młody obywatel, który 

zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu; 

3) Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie to człowiek: 

a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, 

b) twórczo myślący, 

c) umiejący skutecznie się porozumiewać, 

d) umiejący stale się uczyć i doskonalić, 

e) umiejący planować swoją pracę i ją organizować. 

3) Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie to człowiek tolerancyjny, 

dbający o bezpieczeństwo własne i innych, wychowany w poczuciu patriotyzmu, aktywny, 

ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, 

samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista; 

4) Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie to człowiek wolny, zdolny 

do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

 

ROZDZIAŁ 4 

Organy szkoły, ich kompetencje, warunki współdziałania 

 

§ 14 

Organy szkoły 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

 



16  

§ 15 

Dyrektor szkoły 

 

1. Dyrektor szkoły wypełnia zadania określone w odrębnych przepisach, a w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na 

zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole i innych 

pracowników wykonujących określone czynności, w ramach którego: 

a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości 

pracy szkoły, 

b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

- diagnozę pracy szkoły, 

- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, 

- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad, 

d) monitoruje pracę szkoły; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i 

gospodarczą obsługę szkoły; 

6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

7) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły; 

8) występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach nagród, 

odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

9) odpowiada za sporządzanie aktualnej dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami; 

10) przygotowuje arkusz organizacji szkoły; 

11) zatwierdza zakres obowiązków nauczycieli na dany rok szkolny; 

12) przygotowuje plan finansowy szkoły; 

13) współdecyduje o gospodarce finansowej Rady Rodziców; 

14) współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny; 

15) przedkłada Radzie Pedagogicznej informacje o działaniu szkoły; 

16) informuje Radę Pedagogiczną o wynikach kontroli instytucji nadzorujących szkołę; 

17) realizuje uprawnienia socjalne pracowników; 

18) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

19) prowadzi działalność gospodarczą: inwestycje, remonty, wyposażenie w niezbędny sprzęt i 

pomoce, naprawa uszkodzonych urządzeń i sprzętu; 

20) współpracuje i realizuje zalecenia organów uprawnionych do kontroli; 

21) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego; 

22) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 
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praktyk pedagogicznych; 

23) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

24) wybiera i mianuje Koordynatora d/s Bezpieczeństwa w szkole; 

25) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał 

w danym roku szkolnym; 

26) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie 

obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza 

szkołą lub w formie indywidualnego nauczania; 

27) odracza obowiązek nauki; 

28) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

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

Pedagogiczną 

30) powołuje zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe; 

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

32) wyznacza terminy  egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających; 

33) informuje do 30 września o ustalonych dniach wolnych w szkole; 

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

zdrowia uczniów; 

35) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

36) sprawuje kontrolę zarządczą; 

37) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

38) Dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający na potrzeby organizacji, planowania, 

dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego 

orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym; 

39) ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być 

przeznaczone na realizację tych form; 

40) w szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, sprawowanie 

wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, pełnienia funkcji 

wychowawcy przez nauczyciela uzupełniającego etat, itp.), dyrektor szkoły może wyznaczyć 

inną osobę niż osobę sprawującą funkcję wychowawcy do planowania i koordynowania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom danej klasy; 

41) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia ucznia; 

42) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych 

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

szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

43a) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami  

w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury 

organizacyjne postępowania. 

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

jest obowiązany powiadomić: 
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a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 

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

45) w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki Dyrektor odpowiada za organizację 

realizacji zadań szkoły, w tym organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

2. Dyrektor odpowiada również za: 

1) stwarzanie warunków do bezpiecznych zajęć w szkole i organizowanych poza nią; 

2) uświadomienie nauczycielom i pracownikom szkoły zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów 

i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom; 

3) organizowanie okresowych szkoleń pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy; 

4) wydanie pracownikowi stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp; 

5) udzielenie nowo zatrudnionemu pracownikowi instruktażu szczegółowego na stanowisku 

pracy w zakresie bhp. 

3. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych  

i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy 

na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, 

odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów. 

 

§ 16 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania 

szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i opieki, 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4a. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie 

zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku 

głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie: 

1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej 

służbowej wskazanej przez nauczyciela; 

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych 

w formie videokonferencji. 

5. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach. 

6. Dyrektor Szkoły za zgodą Rady Pedagogicznej powołuje i odwołuje niezbędne komisje tej 

Rady. 

7. Zebrania są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu, w 

związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów po zakończeniu 
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zajęć rocznych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

8. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z 

inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę, co najmniej 1/3 członków Rady 

Pedagogicznej. 

9. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi posiedzenie Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z 

regulaminem rady. 

10.  Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje 

o działalności szkoły. 

 

§ 17 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia 

pracy szkoły. 

1a. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 2  o wynikach 

klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku gdy dyrektor szkoły 

nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga 

nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 

1b. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich 

szkoły, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ 

prowadzący szkołę. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć; 

2) projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły; 

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

4) propozycję Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego; 

6) wnioski o nagrody dla dyrektora szkoły; 

7) wydaje opinie w sprawie pracy dyrektora. 

 

§ 18 

 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły bądź jego zmian i po konsultacjach 

podejmuje stosowną uchwałę. 

2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o 
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odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na dyrektora 

szkoły. 

4. Uczestniczy w rozwiązywania spraw wewnętrznych szkoły. 

5. Ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskiem do organu 

prowadzącego. 

6. Głosuje nad wotum nieufności wobec dyrektora szkoły. 

7. Wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy. 

8. Zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

 

§ 19 

 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

1a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi 

funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na 

takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

2. Rada Pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej działalności. Zebrania Rady 

Pedagogicznej są protokołowane. 

3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

4. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie informuje organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczne. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczny. 

5. Protokoły posiedzenia Rady Pedagogicznej można sporządzać w formie elektronicznej z 

wykorzystaniem technologii informatycznej umożliwiającej sporządzenie wydruku 

papierowego. W terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego wszystkie wydruki protokołów 

stempluje się, sznuruje i przechowuje w archiwum szkoły. 

6. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo 

higienistka szkolna przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia z zakresu 

edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o 

stanie zdrowia uczniów. 

 

§ 20 

Rada rodziców 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 
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przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem Szkoły, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych. 

5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

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

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 

7. Ww. fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. 

Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym 

rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę 

Rodziców. 

8. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 

2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; 

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły; 

5) współprace ze środowiskiem lokalnym; 

6) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym 

działającym w szkole; 

7) organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie  

i środowisku lokalnym; 

8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną w i w związku z tym ustalenie 

zasad użytkowania pozyskanych środków; 

9) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły; 

10) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na 

szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz oddziału 

klasy i szkoły. 

 

§ 21 

 

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora; 

2) opiniowanie pracy nauczyciela; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania i kształcenia, 

w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować; 

4) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
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wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów. 

2. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania  

i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie 

zdrowia uczniów. 

 

§ 22 

 

Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale z nią 

współpracuje osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

 

§ 23 

Samorząd uczniowski 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

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

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

§ 24 

 

1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

Dyrektorem Szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

7) w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu; 

8) ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja 

działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie 

poszczególnych oddziałów klasowych. 

 

§ 25 

 

1. Dyrektor zapewnia organom samorządu warunki działania oraz stale współpracuje z tymi 
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organami przez opiekuna samorządu. 

2. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% 

uczniów szkoły. 

3. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2, stosuje się następującą procedurę: 

1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów do 

objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi Szkoły; 

2) Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród 

uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub wyznaczonemu nauczycielowi; 

3) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu; 

4) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia. 

 

§ 26 

Współdziałanie organów szkoły 

 

1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. 

2. Dyrektor Szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o 

podejmowanych lub planowanych działaniach lub decyzjach. 

3. Dyrektor Szkoły zapoznaje organy szkoły z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-

wychowawczymi szkoły oraz przyjmuje ich opinie i wnioski na temat pracy szkoły na 

zebraniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

4. Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnych 

szacunku i zaufaniu. 

 

§ 27 

Zasady rozwiązywania konfliktów 

 

1. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej: 

1) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ 

prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

2) rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy członkami rady; 

3) Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące pracy nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych: 

a) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem, 

b) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. 

c) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, 

d) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z 

tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów 

narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej wychowanków, 

e) bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 

poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor. 

2. W uczniowskich sprawach spornych: 

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do opiekuna Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem 

przewodniczącego oddziału; 
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2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem – opiekunem 

samorządu przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z 

przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie; 

3) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne. 

3. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 

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

dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów 

– strony sporu; 

4) swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

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

jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu 

organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w 

zespole. 

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

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

6. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne. 

7. Jeżeli Dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja Dyrektora po 

rozpatrzeniu sprawy jest ostateczne. 

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

 

§ 28 

Tryb dokonywania zmian w statucie 

 

1. Organami uprawnionymi do wnioskowania w sprawie zmian przepisów statutu szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski; 

5) organ prowadzący; 

6) organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. Wszelkich zmian w treści statutu dokonuje Rada Pedagogiczna w drodze nowelizacji 

podejmując stosowną uchwałę. 

3. Wnioski w sprawie zmian wnoszone są do przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

4. Dyrektor Szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawia złożone wnioski w celu 

ich zaopiniowania. 

5. Projekt zmian w statucie przedstawiony jest do uchwalenia Radzie Pedagogicznej. 

6. Od momentu uchwalenia zmian staje się ona prawem. 

7. Dyrektor Szkoły informuje organy: prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o 

zmianach dokonywanych w statucie. 
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8. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może w ciągu 30 dni od daty uchwalenia uchylić 

statut szkoły albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem. 

9. Radzie Pedagogicznej przysługuje prawo do odwołania od decyzji organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie 30 

dni od daty jej otrzymania. 

10. W przypadku gdy Rada Pedagogiczna nie uchwali inaczej po pięciu kolejnych uchwałach 

wprowadzających zmiany w Statucie dyrektor opracowuje tekst jednolity. 

 

Rozdział 5 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 29 

Organizacja szkoły 

 

1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I - VIII. 

2. Przy szkole działa oddział przedszkolny. 

 

§ 30 

 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada; 

1) 7 sal lekcyjnych; 

2) bibliotekę; 

3) salę gimnastyczną; 

4) boisko sportowe; 

5) zewnętrzny plac zabaw 

6) pracownię informatyczną; 

7) gabinet pedagoga i logopedy; 

8) salę oddziału przedszkolnego; 

9) świetlicę 

 

§ 31 

 

1. Rok szkolny rozpoczyna się dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia 

następnego roku, natomiast zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek 

po 20 czerwca. 

1a. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Jeżeli dzień 

bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo 

wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten 

dzień ustawowo wolny od pracy 

2. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

 

§ 32 
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1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 21 kwietnia każdego roku, z 

uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 

ramowych planów nauczania. 

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, po zasięgnięciu opinii 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie do 29 maja każdego roku. 

3. Arkusz organizacji zawiera również postanowienia dot. Oddziału przedszkolnego. 

4. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN 

z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli. 

 

§ 33 

 

1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, sporządza tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla 

uczniów i nauczycieli oraz harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw 

międzylekcyjnych. 

1a. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia: 

1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w 

ciągu dnia. 

2. Zajęcia w Szkole są prowadzone w formie: 

1) zajęć lekcyjnych; 

2) zajęć międzyklasowych; 

3) zajęć pozalekcyjnych. 

3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego: 

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych; 

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły. 

 

§ 34 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 

nauczania i szkolnym programem nauczania dla danego oddziału. 

2. W szkole mogą być tworzone klasy z oddziałami integracyjnymi. Zasady tworzenia takich 

oddziałów regulują odrębne przepisy. 

 

§ 35 

 

1. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25. 
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2. Jeżeli do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, w okresie od rozpoczęcia do 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zostanie przyjęty z urzędu uczeń 

zamieszkały w obwodzie tej szkoły, dyrektor może: 

1) zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale powyżej liczby 25, nie więcej jednak niż o 2, 

albo; 

2) podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego oraz po poinformowaniu rady 

oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo oświatowe. 

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, liczba uczniów w oddziale zwiększy się więcej 

niż o 2, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany 

oddział. 

4. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 2 pkt 1, może funkcjonować 

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

5. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: informatyki liczba uczniów w grupie nie może 

przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach 

liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, 

w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; 

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w 

grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26 

uczniów,  

z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą 

uczniowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  uczęszczający do oddziałów 

integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być 

większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym - nie więcej 

niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych. 

 

§ 36 

 

1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

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

prowadzenia zajęć przez 30 - 60 minut, zachowują ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w 

tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Przerwy między lekcjami nie powinny być krótsze niż 10 minut, w tym jedna z przerw nie 

krótsza niż 20 minut. 

4. W szczególnych przypadkach organizacyjnych przerwy mogą być skrócone do 5 minut. 

5. Niektóre zajęcia obowiązkowe np.: wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, język 

obcy nowożytny, informatyka i zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych, a także podczas 

wycieczek i wyjazdów na zielone szkoły. 
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6. Zasady pełnienia dyżurów w szkole: 

1) dyżury nauczycieli ustala i podaje do wiadomości Dyrektor Szkoły lub wyznaczona przez 

niego osoba; 

2) dyżury obowiązują we wszystkich pomieszczeniach szkolnych, w których prowadzone są 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze oraz w miejscach pobytu dzieci i 

młodzieży podczas przerw, przed i po zajęciach; 

3) dyżur rozpoczyna się o 7.45 i trwa do końca przerwy po ostatniej lekcji nauczyciela 

dyżurnego; 

4) obowiązkiem nauczyciela dyżurującego jest troska o bezpieczeństwo dzieci, ład i porządek 

na terenie jednostki kulturalną i zdrową rekreację dzieci; 

 

§ 37 

 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca oddziału opiekował się swoim oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Dyrektor Szkoły na uzasadniony wniosek Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego 

może odwołać wychowawcę i w jego miejsce powołać innego. W tym celu Rada Rodziców lub 

Samorząd Uczniowski występuje z wnioskiem na piśmie do Dyrektora Szkoły o odwołanie 

wychowawcy z pełnionej funkcji. Dyrektor Szkoły po przeanalizowaniu wniosku i rozmowie z 

zainteresowanym nauczycielem podejmuje stosowną decyzję. 

 

§ 37a 

 

1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski 

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne; 

3) temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych nie przekracza 18°C; 

4) występuje przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych.  

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. 

3. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2, mogą być wydane także ustnie, 

telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków 

łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie 

protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

4. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy 

wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie 
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wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

5. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia: 

1) WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY - organizowanie jednocześnie zajęć w formie 

tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość; 

2) WARIANT ZDALNY - organizowanie zajęć w formie kształcenia na odległość, zgodnie z 

zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na 

odległość. 

6. Organizując kształcenia na odległość szkoła uwzględnia:  

1) zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń 

umożliwiających komunikację elektroniczną; 

2) sytuację rodzinną uczniów; 

3) naturalne potrzeby dziecka,  

4) dyspozycyjność rodziców. 

5) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

6) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

7) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w 

ciągu dnia; 

8) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

9) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

7. Dyrektor może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować 

tygodniowy rozkład zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu realizacji tych zajęć. O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć dyrektor 

niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

8. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. 

W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić 

prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
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§ 38 

Organizacja pracowni 

 

1. Zajęcia w pracowni szkolnej odbywają się pod nadzorem nauczyciela. 

2. W pracowni w widocznym miejscu powinien być wywieszony regulamin pracowni 

określający zasady BHP dostosowane do specyfiki pracy danej pracowni. 

 

§ 39 

Organizacja zajęć uczniom niepełnosprawnym 

 

W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno-

pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest w 

oddziale ogólnodostępnym. 

§ 40 

 

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

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

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

kształcenia specjalnego. 

§ 41 

 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres 

nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

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

uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody rodziców. 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie. 

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

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

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca 

lutego w klasie III i klasie VI szkoły podstawowej. 

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadku: 

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

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych 

dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi obecnościami; 

2) psycho- emocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły. 

 

§ 42 

 

1. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego. 
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§ 43 

 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z 

zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi po 2 godziny na ucznia. 

2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania 

i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

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

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

 

§ 44 

 

1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół 

Wspierający , po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia , opracowuje 

indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej 

„ programem”. 

2. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu programu oraz dokonywaniu 

okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor lub 

Wychowawca zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu. 

3. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia. 

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

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

5. Zespół, przynajmniej dwa razy w roku dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

 

§ 45 

 

1. W Szkole dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

organizowane są: 

1) zajęcia rewalidacyjne w zakresie: 

a) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne); 

b) korekcyjno –kompensacyjne; 
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c) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej; 

2) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 46 

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

 

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

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

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

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

3. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na : 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w 

szkole; 

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

oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

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

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

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

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych  sytuacjach kryzysowych. 

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

zorganizowania wynika w szczególności z: 

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
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4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych; 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia; 

2) uczeń; 

3) dyrektor szkoły 

4) wychowawca, nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole 

specjaliści; 

5) poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

6) pracownik socjalny; 

7) asystent rodziny; 

8) kurator sądowy; 

9) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

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

wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się 

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

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 

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

pedagogicznej, w szczególności: 

a) pedagog, 

b) logopeda, 

c) nauczyciel wspomagający 

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

8. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęć nadal 

organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

 

§ 47 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

 

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

bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia; 
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2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach 

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

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

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: 

a) dla uczniów mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu 

edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia: 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne- dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć 

wynosi do 5, 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10; 

5) zajęcia logopedyczne- dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 

językowych.  Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4; 

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

7) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10. 

3. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to: 

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

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

pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby 

indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem; 

3) warsztaty dla uczniów w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się; 

4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie 

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

mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych; 

5) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się. 

4. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

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

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor 

szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo 

pełnoletniego ucznia. 

6. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
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7. Godzina zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o 

prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, przy 

zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest 

to uzasadnione potrzebami ucznia. 

8. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

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

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

 

§ 48 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu. 

 

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, 

wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny  

i wiary w siebie; 

2) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego 

uczniów; 

3) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych; 

4) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują 

pracę: 

1) na lekcji; 

2) poza lekcjami; 

3) poza szkołą; 

4) inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowo- wypoczynkowe). 

3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

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

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

w domu; 

4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki. 

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy 

ucznia w domu; 

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

Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia; 

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

indywidualny tok nauki. 

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

rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni 
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psychologiczno-pedagogicznych. 

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 

składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp. 

7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami 

uczniów. 

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

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny 

tok nauki lub indywidualny program nauki. 

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

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

nauczyciela. 

 

§ 49 

Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom 

 

 

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

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia; 

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

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

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

orzeczenia; 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w 

przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie 

zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

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

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

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

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

trudności / zdolności lub zaburzenia. 

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

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w 

bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym 

z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje 
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informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli 

termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany komunikat zapisuje w dzienniku 

lekcyjnym/Dzienniku Wychowawcy. 

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno 

– pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w dzienniczku 

ucznia/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem. 

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

pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia 

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

nauczycieli uczących w klasie. 

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

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

wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, 

dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu 

nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych 

nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły. 

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

lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–

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

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

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

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. 

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

swojemu dziecku. 

13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i 

świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom. 

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

realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia. 

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

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

występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie 

rozwiązania problemu ucznia. 

16. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody 

rodzica. 

17. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i 

oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych. 

18. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –

wyrównawczych może być niższa. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
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decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na 

podstawie opinii wychowawcy. 

19. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy 

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

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

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

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

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-

wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły. O zakończeniu 

udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek 

rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

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

kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

23. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda oraz 

inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w 

terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. W szkole mogą być prowadzone 

warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej 

oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa 

tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

24. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w 

Bolesławcu. 

 

§ 50 

Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

 

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

pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą 

obserwację pedagogiczna mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności 

językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

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

w życiu szkoły; 

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

5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań 

nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w 

szkole; 

6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-
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pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez 

wychowawcę; 

7) uzupełnianie Karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę 

w obszarze dostosowania treści przedmiotowych; 

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

obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia; 

9) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach polega na: 

a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia, 

c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, 

d) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych, 

e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 

10) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno – 

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

specjalistycznych); 

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

ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów 

ucznia; 

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej; 

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

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

14) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 

15) stosowanie elementów oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim 

charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania 

informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

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

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej; 

2. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno–pedagogicznej uczniom powierzonej 

klasy do obowiązków wychowawcy należy: 
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1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie 

trudności / zdolności uczniów; 

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

edukacyjnych uczniów; 

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego 

sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z 

innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem 

społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej 

z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów 

(orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania 

wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez 

specjalistów i do pogłębionej diagnozy. 

4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli 

prowadzących zajęcia w klasie; 

5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno– pedagogicznej 

6) złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do 

uruchomienia w szkole; 

7) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo 

wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub 

upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca 

jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej; 

8) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 

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

pedagogicznej i postępach ucznia; 

10) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

11) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie 

szkoły; 

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

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych; 

13) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej; 

14) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

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

3. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

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

bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami; 

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 
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6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami; 

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 

klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im 

pomocy w nauce; 

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

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

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

organizowania sobie pracy; 

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

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

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

klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie 

dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym 

uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć 

szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną 

ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

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

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów 

wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”; 

13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron 

ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami 

poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - 

zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami 

ducha i charakteru; 

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

zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 

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

życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 

pomocy. 

 

§ 51 

Nauczanie religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie 

 

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości religijnej poprzez 

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

godności osobistej. 

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

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

w formie oświadczenia wyrażą takie życzenie zapisując dziecko do szkoły . 

4. W przypadku uczniów niebiorących udziału w zajęciach religii, oświadczenie, o którym 

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

natomiast zmienione w każdym czasie. 

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

drodze na i z powrotem na rekolekcje. 

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

dla wszystkich uczniów oddziałów klas IV-VIII. Na powyżej wymienione zajęcia nie 

uczęszczają tylko uczniowie, których rodzice wnoszą do dyrektora szkoły pisemny sprzeciw. 

 

§ 52 

Zajęcia dodatkowe 

 

1. W celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szkole prowadzone są zajęcia 

pozalekcyjne, tj, koła przedmiotowe, koła zainteresowań oraz SKS. 

2. Wymiar zajęć o których mowa w pkt. 1 zależny jest od liczby godzin przyznanych szkole 

przez organ prowadzący oraz godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na dany rok szkolny. 

3. Godziny realizacji wymienionych w ust. 1 zajęć ujmuje się w tygodniowym planie 

lekcyjnym szkoły. 

4. Rozkład wymienionych zajęć umożliwia uczestnictwo wszystkich zainteresowanych 

uczniów. 

5. Przy tworzeniu kół zainteresowań dopuszcza się możliwość tworzenia grup 

międzyklasowych. 

 

§ 53 

Pomoc materialna uczniom 

 

1. Szkoła, za pośrednictwem pedagoga, otacza opieką uczniów, którym z przyczyn 

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

materialna. 

2. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy do zadań 

własnych gminy. 

3. Szkoła udziela uczniom pomocy materialnej ze środków budżetowych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, o ile takie środki zostaną szkole przekazane. 

4. Szkoła może udzielać uczniom (w miarę możliwości) pomocy materialnej ze środków 

uzyskiwanych z innych źródeł niż budżet, zgodnie z zasadami ustalonymi w wyniku 

porozumienia Dyrektora z ofiarodawcą pomocy. 

5. Korzystanie s pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek wychowawcy, 

pedagoga lub rodziców. 

6. Pomoc materialna w Szkole organizowana jest w formie: 

1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie; 

2) bezpłatnych obiadów finansowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Nowogrodźcu, 

3) stypendiów socjalnych, 

4) stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach - stypendia Burmistrza 

Nowogrodźca, 
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5) innych w zależności od potrzeb i możliwości. 

 

§ 54 

Wolontariat w szkole 

 

1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

3. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę 

rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie 

przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą 

prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora. 

4. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 

3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 

5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych 

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 

6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze 

wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach 

prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne 

organizacje; 

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

8) promowanie idei wolontariatu; 

9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do 

przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy; 

10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze 

charytatywnym. 

5. Wolontariusze: 

1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; 

2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, 

tam, gdzie jest ona potrzebna; 

3) warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, 

do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców; 

4) członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni 

im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych; 

5) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską o innych; 

6) członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 

7) członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i 
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warsztatach dla wolontariuszy; 

8) każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując 

swoje zdolności i doświadczenie zgłasza własne propozycje i inicjatywy; 

9) każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych; 

6. Struktura organizacyjna Klubu Wolontariusza: 

1) Klubem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki 

nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły; 

2) Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie 

zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących 

pomoc – rodziców; 

3) Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza- 

koordynatora. 

4) Klub Wolontariusza prowadzi Dziennik aktywności. Wpisów do Dziennika aktywności 

mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez 

pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce. 

7. Formy działalności: 

1) działania na rzecz środowiska szkolnego; 

2) działania na rzecz środowiska lokalnego; 

3) udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły. 

8. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy. 

9. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa: 

1) Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w 

porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości 

jego rozwiązania; 

2) Na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na 

piśmie treść porozumienia, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń 

przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń; 

3) Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu 

świadczeń przez wolontariusza; 

4) Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, 

porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza 

podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane 

są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia 

porozumienia; 

5) Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie 

nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 

6) Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń; 

7) Wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących 

obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi 

świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami; 

8) Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania 
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przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z 

ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia 

wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy 

wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący 

uczniów na działania; 

9) Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, 

korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

10) Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych 

przez nich świadczeń określonych w porozumieniu. 

11) W wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia spraw 

formalnych oraz koszty ubezpieczenia. 

12) W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez 

uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

10. Nagradzanie wolontariuszy: 

1) Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego 

działalności; 

2) Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i 

społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w 

statucie szkoły; 

3) Formy nagradzania: 

a) pochwała dyrektora na szkolnym apelu, 

b) przyznanie dyplomu, 

c) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego, 

d) pisemne podziękowanie do rodziców, 

e) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie 

ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział 

w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym 

uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych. 

11. Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu. 

12. Każdy uczeń, który nie przystąpił do klubu wolontariusza może podejmować działania 

pomocowe na zasadach określonych w statucie szkoły. 

 

§ 55 

System doradztwa zawodowego 

 

1. Założenia programowe 

1) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację działań 

podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i 

zawodu; 

2) Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, 

zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich 

rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie 

bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane 
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świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami; 

3) Planowanie własnej drogi edukacyjno– zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na 

poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną 

przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII – 

VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, żeby była trafną, 

wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców; 

5) Działania w zakresie doradztwa zawodowego w oddziale przedszkolnym obejmują 

preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami 

oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 

5a) Działania z zakresu doradztwa w klasach I-VI obejmują orientację zawodową która ma na 

celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec 

pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 

5b) Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII mają na celu wspieranie 

uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego 

etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji 

zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy; 

5c) Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

a) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego, 

b) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia  

w zawodzie, 

c) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, 

d) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

e) zajęciach z wychowawcą; 

5) System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, 

oczekiwane efekty i metody pracy. 

2. Cel główny: 

1) Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień  

i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych  

i zawodowych. 

3. Cele szczegółowe: 

1) w klasach I – IV szkoły podstawowej: 

a) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka, 

b) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać, 

c) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości, 

d) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze 

właściwego zawodu, 

e) poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, 

umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia, 

f) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości. 

2) w klasach VI -VIII szkoły podstawowej : 

a) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-

zawodowej na każdym etapie edukacji, 



47  

b) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły 

i zawodu, 

c) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania, 

d) wdrażanie uczniów do samopoznania, 

e) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 

f) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron, 

g) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, 

h) wyrabianie szacunku dla samego siebie, 

i) poznanie możliwych form zatrudnienia, 

j) poznanie lokalnego rynku pracy, 

k) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

l) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych, 

m) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych, 

n) poznawanie różnych zawodów, 

o) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: 

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, 

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży, 

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery, 

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, 

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, 

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym 

wyborze szkoły. 

7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy 

uczniów, 

8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego systemu Doradztwa 

Zawodowego, 

9) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego. 

5. Sposoby realizacji działań doradczych. Działania z zakresu doradztwa zawodowego 

realizowane są w formach: 

1) zajęć grupowych w klasach VII -VIII z nauczycielem doradcą w wymiarze 10 godzin w 

jednym roku szkolnym, 

2) pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na 

godzinach wychowawczych, 

3) spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów, 

4) wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących, 

5) konkursy. 

6) udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i 

planowania dalszej kariery zawodowej, 

7) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 



48  

8) giełdy szkół ponadpodstawowych, 

9) obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych, 

10) praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie z zasobów Krajowego 

Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, korzystanie z publikacji 

EUROGAIDANCE, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”, 

11) zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury 

dla uczniów), 

12) wywiady i spotkania z absolwentami. 

6. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

1) pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej, 

2) poznawanie siebie, zawodów, 

3) analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia, 

4) indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły, 

5) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego, 

6) konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów, 

7) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych. 

7. Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 

1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia, 

3) Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i 

światowym na temat: 

a) rynku pracy, 

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 

c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych, 

d) obszarach świata pracy, 

e) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, 

f) w życiu codziennym i zawodowym, 

g) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i 

niedostosowaniem społecznym, 

h) programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 

i) porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych, 

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 

6) kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp. 

7) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły. 

8) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami 

itp. 

9) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: 
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a) tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie 

ze statutem szkoły, 

b) realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych 

w programie wychowawczym szkoły 

10) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji. 

11) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo 

itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym. 

12) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria 

oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia 

zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające 

pracodawców itp., 

7a. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na 

odległość Doradca pozostaje do dyspozycji Dyrektora i kontynuuje realizację 

wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy w razie pytań ze 

stron uczniów pozostaje do ich dyspozycji. 

8. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców, 

2) nauczycieli przedmiotu, 

3) pedagoga szkolnego, 

4) bibliotekarzy, 

5) nauczyciela doradztwa zawodowego, 

6) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej), 

7) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów 

zawodowo-edukacyjnych. 

8a. Doradca zawodowy lub inny nauczyciel(e) (wyznaczeni przez Dyrektora) odpowiedzialni 

za realizację doradztwa zawodowego w szkole opracowują program realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny 

system doradztwa zawodowego. 

8b. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji 

doradztwa zawodowego.  

8c. Program zawiera: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:  

a)   tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe  

b)  oddziały, których dotyczą działania,  

c)   metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, 

w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,  

d)  terminy realizacji działań,  

e)   osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań; 

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań. 

9. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców: 

1) Rady pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze: 
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a) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego zgodnie z Systemem Doradztwa Zawodowego i planu pracy na każdy rok 

szkolny, 

b) realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno zawodowej: 

2) w klasach I – VI: 

a) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem 

rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem, 

roli motywacji oraz umiejętności współpracy 

b) zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów, 

3) w klasach VI –VIII : 

a) zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej, 

b) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, 

samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, 

c) prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem 

szkoły i zawodu, 

d) podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów, 

e) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych 

i zawodowych, 

f) prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:  

fa) pogłębianie informacji o zawodach, 

fb) zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego, 

fc) zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego, 

g) konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów, 

h) podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

i) indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, 

emocjonalne, rodzinne. 

j) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

10. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej. Nauczyciele: 

a) potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy, 

b) rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania 

własnych planów pracy, 

c) potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów, 

d) poznają metody, techniki i formy prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego, 

e) znają zakres treści z doradztwa zawodowego realizowanych w gimnazjum, 

f) potrafią realizować treści zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach z rodzicami 

oraz podczas spotkań indywidualnych z rodzicami. 

11. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów. Uczniowie: 

a) znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu, 

b) potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru 

zawodu i dalszej drogi edukacyjnej, 

c) potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony, 

d) znają świat pracy, potrafią dokonać podziału zawodów na grupy i przyporządkować siebie 

do odpowiedniej grupy, a także wiedzą, gdzie szukać informacji na ten temat, 

e) potrafią samodzielnie planować ścieżkę własnej kariery zawodowej i podjąć prawidłowe 
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decyzje edukacyjne i zawodowe. 

12. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców. Rodzice: 

a) znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje 

dziecko, 

b) rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, 

temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu 

kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka, 

c) wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka, 

d) znają świat pracy i ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego, 

e) potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka, 

f) potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji. 

 

§ 56 

Świetlica szkolna 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów 

wymagających opieki w szkole funkcjonuje świetlica szkolna. 

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego. 

3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz 

rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. 

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

nie powinna przekraczać 25. 

5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony 

przez Dyrektora Szkoły Podstawowej . 

6. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/prawnych 

opiekunów kierowane do dyrektora szkoły w terminie do 10 września. 

7. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków 

finansowych na jej działalność. 

8. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodziców w 

zależności od możliwości szkoły. 

9. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio 

przed i po zajęciach dydaktycznych. 

10.  Do zadań świetlicy należy: 

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły; 

2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej; 

3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 

higieny; 

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; 

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

6) wyrabianie u uczniów samodzielności; 

7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze, 

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji; 

11. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach: 
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1) zajęć specjalistycznych, 

2) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów, 

3) zajęć utrwalających wiedzę, 

4) gier i zabaw rozwijających, 

5) zajęć sportowych. 

12. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i 

profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego 

rozkładu zajęć. 

13. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – IV, w tym w 

szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i 

wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych. 

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

rodziców dziecka. 

15. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje wyznaczony pracownik 

świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem. 

16. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do 

świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy. 

17. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez 

dyrektora szkoły. 

18. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od 

potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły. 

19. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy. 

20. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców osobiście lub 

przez osoby upoważnione. 

21. W przypadku złożenia przez rodziców oświadczenia określającego dni i godziny, w których 

dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu. 

22. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy. 

23. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. 

Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

§ 57 

 

Dyrektor Szkoły może powołać za zgodą nauczyciela i Rady Pedagogicznej nauczyciela na 

stanowisko dyrektora społecznego szkoły, który funkcję tę pełni do odwołania. 

 

§ 58 

 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 

1) dziennik wychowawcy klasy; 

2) dziennik zajęć pozalekcyjnych 

3. Dziennik wychowawczy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie 

odpowiada wychowawca oddziału. W Dzienniku Wychowawcy klasy mają prawo dokonywać 
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wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach. 

4. Dziennik Wychowawcy klasy zawiera: 

1) listę uczniów w oddziale; 

2) plan pracy wychowawczej na I i II półrocze; 

3) sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych 

półroczach szkolnych; 

4) oświadczenia rodziców lub pełnoletnich uczniów o organizację nauki religii/etyki; 

5) sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie; 

6) zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia; 

7) zgoda rodziców na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych 

w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę; 

8) tematykę zebrań z rodzicami; 

9) listę obecności rodziców na zebraniach; 

10) kontakty indywidualne z rodzicami; 

11) karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów; 

12) karty samooceny zachowania ucznia; 

13) karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i samorząd klasowy; 

14) przydział uczniów do grup międzyklasowych. 

5. Dziennik Wychowawcy przetrzymywany jest w pokoju nauczycielskim, wraz dziennikiem 

lekcyjnym oddziału. 

6. Dziennik zajęć pozalekcyjnych prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole. 

7. Dziennik , o którym mowa w ust.6 zawiera: 

1) imię i nazwisko nauczyciela; 

2) wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych półroczach; 

3) dokumentacje potwierdzającą zajęcia prowadzone jako: 

a) kółka zainteresowań , z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, 

tematyką poszczególnych zajęć, 

b) zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym , z tematyką zajęć, lista uczniów, 

c) zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych opieką 

4) rozliczenie śródroczne zrealizowanych godzin; 

5) wyniki ewaluacji; 

6) potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

 

§ 59 

Biblioteka szkolna. Postanowienia ogólne 

 

1. Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie- na podstawie zapisów w dzienniku; 

2) nauczyciele i pracownicy szkoły - na podstawie legitymacji służbowych; 

3) rodzice - na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego. 

2. Nadzór nad biblioteką szkolną pełni Dyrektor Szkoły. 

3. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły i doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela. 
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4. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum dydaktyczno – informacyjnym, uczestniczy  

w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania określa regulamin biblioteki. 

6. Biblioteka uczestniczy w realizacji podstawowych funkcji Szkoły wobec uczniów: 

kształcącej, informacyjnej, kulturalnej, wychowawczej, opiekuńczej. 

7. Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji  

z różnych źródeł oraz uczy efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

 

§ 60 

Rola dyrektora szkoły i rady pedagogicznej 

 

1. Dyrektor szkoły: 

1) Zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę,  właściwe wyposażenie oraz środki 

finansowe na jej działalność; 

2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami; 

3) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz 

przekazania biblioteki, jeśli zastępuje zmiana pracownika biblioteki, ustala regulamin komisji 

skontrowej; 

4) zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni, korzystania ze zbiorów 

audiowizualnych); 

5) nadaje bibliotece imię- na wniosek aktywu bibliotecznego lub Samorządu Uczniowskiego; 

6) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy. 

2. Rada Pedagogiczna: 

1) zatwierdza plan pracy biblioteki; 

2) opiniuje projekt budżetu biblioteki; 

3) analizuje stan czytelnictwa (dwa razy w roku); 

4) opiniuje regulamin biblioteki; 

5) podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza. 

3. Nauczyciele i wychowawcy: 

1) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania, rozwijania potrzeb i 

zainteresowań czytelniczych uczniów; 

2) współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów; 

3) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące 

gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów; 

4) współpracują w tworzeniu warsztatu informacyjnego; 

5) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki. 

 

§ 61 

Funkcje i zadania biblioteki 

Obowiązki nauczyciela bibliotekarza 

 

1. Biblioteka szkolna: 

1) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły; 

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

3) współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek 

edukacyjnych; 

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

informacji oraz bibliotek; 

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

na zajęciach z uczniami; 

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

wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej- zdolnym i z trudnościami w nauce; 

7) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów; 

8) wspomaga doskonalenia zawodowe nauczycieli; 

9) współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie 

wychowania czytelniczego w rodzinie. 

 

§ 62 

 

1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 

1) praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji, wypożyczenie książek do domu uczniom, 

pracownikom, rodzicom, wypożyczenia w czytelni, możliwość korzystania w czytelni z 

internetu, programów multimedialnych, 

b) udzielanie informacji, 

c) poradnictwo w doborze lektury, 

d) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy 

współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów, zgodnie z programem 

ścieżki: Edukacja czytelnicza i medialna” - w formie zajęć grupowych oraz przez pracę 

indywidualną z uczniem, 

e) indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, z trudnościami w nauce i innymi, 

f) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

g) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 

h) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno - 

wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji, 

i) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

j) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, poprzez 

możliwość korzystania ze zbiorów w czytelni, kącik czytelniczy, możliwość wyszukiwania 

informacji z wykorzystaniem technologii informatycznej, 

k) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, poprzez organizację konkursów 

czytelniczych, lekcji bibliotecznych, przygotowywanie gazetek tematycznych, pedagogizacja 

rodziców, udział w ogólnopolskich projektach i programach, 

l) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

poprzez organizowanie spotkań z autorami, proponowanie nowości wydawniczych, wyjazdy 

do kina i teatru, udział w występach filharmonii. 
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2) prace organizacyjno-techniczne: 

a) gromadzenie zbiorów, 

b) ewidencja i opracowanie zbiorów, 

c) selekcja zbiorów, 

d) prowadzenie warsztatu informacyjnego- księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki 

tematyczne itp. 

e) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością- roczne plany pracy, sprawozdania, 

planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa miesięczna, śródroczna i roczna, 

f) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej. 

g) inne obowiązki i uprawnienia: 

h) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów, 

i) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

j) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami oddziałów, 

k) współpraca z rodzicami, 

l) współpraca z innymi bibliotekami, 

m) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej. 

 

§ 63 

Organizacja biblioteki 

 

1. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia. 

2. Czas pracy biblioteki: 

1) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku 

szkolnego; 

2) czas pracy biblioteki ustala na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły; 

3. Rodzaje zbiorów: 

1) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 

2) programy i podręczniki szkolne; 

3) lektury uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 

4) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 

5) czasopisma dla dzieci młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, 

naukowe, popularnonaukowe, społeczno - kulturalne, gazety; 

6) podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno- wychowawczej 

nauczycieli; 

7) materiały regionalne. 

4. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5. Finansowanie wydatków: 

1) podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet szkoły; 

2) planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły, 

który opiniuje Rada Pedagogiczna; 

3) biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych 

źródeł; 

4) biblioteka może zdobywać dodatkowe środki finansowe przez prowadzenie działalności 
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gospodarczej, pod warunkiem, że działalność ta nie koliduje z realizacją jej podstawowych 

zadań. 

 

§ 64 

 

1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w wymiarze określonym w arkuszu 

organizacji szkoły. 

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy 

szkoły. 

3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone 

książki i materiały. 

4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki. 

5. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z 

materiałów bibliotecznych. 

6. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek , a 

także przedłużyć termin ich zwrotu. 

7. Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie 

ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego. 

8. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji. 

9. Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania 

informacji bibliograficznych. 

10. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, 

zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza. 

11. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed 

końcem roku szkolnego. 

12. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły 

karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki. 

13. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie 

szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy. 

 

§ 65 

Zasady współpracy biblioteki szkolnej 

 

1. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami; 

2) nauczycielami i wychowawcami oddziałów; 

3) rodzicami; 

4) innymi bibliotekami. 

2. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązywać współpracę z : 

1) gminą; 

2) władzami lokalnymi; 

3) ośrodkami kultury; 

4) innymi instytucjami. 
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3. W szkole istnieją przyjęte zasady współpracy biblioteki z osobami i podmiotami 

wymienionymi w ust. 1 i 2. 

 

§ 66 

Formy współpracy biblioteki szkolnej 

 

1. Biblioteka szkolna współpracuje z wymienionymi w paragrafie 65 organami poprzez : 

1) udostępnianie zgromadzonych zbiorów bibliotecznych; 

2) rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów; 

3) prowadzenie punktów bibliotecznych; 

4) wypożyczanie części zbiorów na określony czas; 

5) prowadzenie punktów bibliotecznych; 

6) przygotowywanie materiałów na określone tematy, w przygotowywaniu się do konkursów; 

7) pomoc w doborze literatury tematycznej; 

8) informowanie, propagowanie informacji o stanie czytelnictwa w szkole; 

9) uczestnictwo, organizacja oraz pomoc i współudział w organizacji uroczystości szkolnych i 

środowiskowych; 

10) popularyzacja wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

11) pomoc w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

12) propagowanie dziedzictwa kultury narodowej, regionalnej i historii; 

13) organizacja konkursów czytelniczych, wieczorków poetyckich, spotkań z literaturą, 

wystawek; 

14) wypracowywanie środków na zakup nowości i doposażenie księgozbioru; 

15) organizacja wycieczek do innych bibliotek. 

 

§ 67 

Eksperymenty i innowacje pedagogiczne 

 

1. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

zakresem: 

1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 

3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w 

procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych 

lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli 

4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz 

działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności innowacyjnej. 

2. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są 

to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 
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2. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment 

może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

eksperymentalnych. 

4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą 

być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działań. 

5. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny. 

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

 

§ 68 

Praktyki nauczycielskie 

 

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

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – 

poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

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

 

§ 69 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole 

 

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

własnością szkoły. 

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

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

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

ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1uzyskują wszyscy uczniowie szkoły. 

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

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

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

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

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

edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

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

podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

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

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

zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty. 
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3) w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra 

odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej 

dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem 

o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały 

przekazane. 

4) szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu 

używania. 

 

Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 70 

 

1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy administracji i pracownicy obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 

przepisy. 

3. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli regulują odrębne przepisy. 

4. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia pracowników, 

Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na zasadach i warunkach 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 71 

 

1. Obowiązki pracownicze nauczycieli i innych pracowników szkoły: 

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z 

podstawowymi funkcjami szkoły; 

2) przestrzeganie czasu pracy; 

3) przestrzeganie ustalonego porządku pracy; 

4) przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych; 

5) dbałość o dobro zakładu pracy, obowiązek ochrony mienia pracodawcy oraz zachowania w 

tajemnicy informacji, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę; 

6) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

7) przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 

 

§ 72 

Zadania nauczycieli 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny 

za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Ma obowiązek 

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną z poszanowaniem 

godności osobistej ucznia. 

2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli. Nauczyciel: 

1) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów: 
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a) w czasie zajęć dydaktyczno–wychowawczych nauczyciel prowadzący zajęcia, 

b) w czasie przerw – nauczyciel dyżurujący, 

c) w czasie wycieczek szkolnych – opiekunowie i kierownik wycieczki, 

d) w czasie uroczystości, imprez szkolnych i środowiskowych – wychowawcy klas. 

2) odpowiada za prawidłowe planowanie i przebieg procesu dydaktyczno- wychowawczego; 

3) odpowiada za realizację poszczególnych programów nauczania zawartych w Szkolnym 

Zestawie Programów Nauczania; 

4) odpowiada za realizację Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego; 

5) stosuje w ocenianiu zasady ustalone w szkolnym systemie oceniania; 

6) dba o właściwą współpracę z rodzicami uczniów i środowiskiem lokalnym; 

7) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania; 

8) wspomaga uczniów z problemami w nauce; 

9) ma obowiązek uczestnictwa w posiedzenia Rady Pedagogicznej; 

10) doskonali swoje umiejętności dydaktyczno - wychowawcze i podnosi kwalifikacje 

zawodowe; 

11) rozpoznaje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe, a w 

szczególności rozpoznaje przyczyny niepowodzeń szkolnych, ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w nauce, rozpoznaje i rozwija predyspozycje i uzdolnienia ucznia; 

12) prowadzi zindywidualizowaną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach, na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

13) prowadzi obserwacje w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów; 

14) zgłasza zauważone specjalne potrzeby uczniów wychowawcy klasy; 

15) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

16) bierze udział z zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem omawiania 

spraw związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy psychologiczno–

pedagogicznej jego wychowankom; 

17) dostosowuje wymagania edukacyjne z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej, 

w tym poradni specjalistycznej; 

18) dokonuje wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowuje własny program 

nauczania i zapoznaje z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do 

zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

19) wykonuje inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

20)  doskonalenie się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły. 

3. Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania: 

1) dziennik lekcyjny; 

2) arkusze ocen, który wypełnia wychowawca oddziału w oparciu o odpowiednie zapisy w 

dzienniku lekcyjnym; 

3) świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły wypełnia wychowawca oddziału; 

4) dzienniczek uczniowski; 

5) dokumentacja pracy badawczej nauczyciela: scenariusze lekcji, prace uczniowskie i analizy 

wyników nauczania, ewaluacja zajęć, kwestionariusze wypełnionych ankiet, raporty, materiały 
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dydaktyczne. 

4. W szkole działa Koordynator d/s Bezpieczeństwa, który wraz z powołanym przez Dyrektora 

zespołem wykonuje następujące działania: 

1) kreowanie pozytywnego klimatu; 

2) współpraca z: placówkami pomocowymi, organami ścigania, organami sprawiedliwości; 

3) koordynowanie przebiegu interwencji; 

4) praca z uczniem zagrożonym demoralizacją; 

5) rozwiązywanie konfliktów; 

6) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego. 

5. W sytuacjach zagrożenia nauczyciele stosują ,,Procedury postępowania nauczycieli w 

sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności 

narkomanią, alkoholizmem i prostytucją. 

6. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku 

z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, 

pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub 

światopoglądów uczniów.  

 

§ 72a 

 

1. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Szkoły wykonują następujące 

zadania:  

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub na 

ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;  

2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu 

zawodowym;  

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły. 

2. Sposób i formy wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują prowadzenie:  

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych;  

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

6) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

7) zajęć religii i etyki; 

8) wychowania do życia w rodzinie. 

3. Sposób i formy wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują: 

1) przygotowanie i przedłożenie do zatwierdzenia dyrektorowi Szkoły programu nauczania dla 

danego oddziału; 

2) sporządzenie planu pracy dydaktycznej z nauczanych zajęć edukacyjnych dla każdego 

oddziału i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi Szkoły; 

3) opracowanie zakresu wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych 
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obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i poinformowanie o tych wymaganiach 

uczniów oraz rodziców; 

4) ustalenie we współpracy z zespołem przedmiotowym sposobów sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów oraz warunków otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i poinformowanie o tym uczniów oraz rodziców; 

5) stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych poprzez coroczne uczestnictwo w różnych 

formach doskonalenia zawodowego i prowadzone systematycznie samokształcenie. 

4. Sposób i formy wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i obejmuje: 

1)  uczestnictwo w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych w szkole, w tym w wymianie 

międzyszkolnej, 

2)  organizację zajęć wynikających z zainteresowań uczniów (wg bieżących potrzeb uczniów, 

nieujęte w stały harmonogram), 

3)  organizację/współorganizację imprez o charakterze wychowawczym lub rekreacyjno-

sportowym, zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i planem pracy 

szkoły, 

4)  pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i przed lekcjami, odpowiedzialność 

za porządek i bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie objętym dyżurem (wg planu 

dyżurów), 

5)  udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych/zbiorowych (doraźne zajęcia 

wyrównawcze), a także pomocy w przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów 

przedmiotowych i innych form współzawodnictwa, 

6)  koordynację pozostałych działań statutowych szkoły w wybranym zakresie, zgodnie z 

planem pracy szkoły, 

7)  prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji przebiegu nauczania, 

wychowania i opieki, 

8)  udział w pracach szkolnych zespołów nauczycielskich, 

9)  pełnienie funkcji w szkole (opiekun samorządu szkolnego, członek komisji rekrutacyjnej, 

członek komisji stypendialnej itp.), 

10)  współpracę z instytucjami wspierającymi działalność statutową szkoły, 

11)  uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej oraz indywidualne spotkania z rodzicami.” 

12)  zajęcia sportowe i rekreacyjne wg potrzeb uczniów (np. kółko szachowe, klub sportowy, 

imprezy rekreacyjne i wypoczynkowe: rajdy, biwaki, obozy, itp.), 

13)  zajęcia pozalekcyjne artystyczne (np. chór szkolny, plastyczne, muzyczne, taneczne, kółko 

teatralne, klub filmowy, kółko fotograficzne itp.), 

14)  nieobowiązkowe zajęcia o charakterze edukacyjnym (np. koła przedmiotowe, SKS, zajęcia 

rozwijające wiedzę), 

15)  zajęcia rozwijające pozostałe zainteresowania (np. gry planszowe, gry dydaktyczne 

komputerowe, zajęcia kulinarne, garncarstwo, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, itp.), 

16) inne zajęcia wynikające z inwencji nauczyciela i potrzeb uczniów; wszystkie typy zajęć w 

wymiarze do 3 godzin tygodniowo dla nauczyciela pełnozatrudnionego, 

17)  zapewnienie stałej opieki uczniom podczas realizowanych przez siebie zajęć 

edukacyjnych, tym organizowanych imprez szkolnych i środowiskowych oraz wycieczek. 

 

§ 72b 
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1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne do 

kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania 

tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do: 

1) dokumentowania pracy własnej; 

2) systematycznej realizacji treści programowych; 

3) poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania frekwencji, 

wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów; 

4) przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia 

wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych 

wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp; 

5) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy 

zdalnej poza szkołą; 

6) przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji; 

7) kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, 

grupowej i zespołowej; 

8) przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych. 

3. Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się  

z uczniem wraz z ustaleniem godzin poza planem lekcji. 

4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na 

odległość stosownie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

 

§ 73 

Zadania wychowawcy 

 

1. Zadaniem wychowawcy jest: 

1) sprawowanie opieki wychowawczej dostosowanej do wieku ucznia, ich potrzeb oraz 

warunków środowiskowych szkoły; 

2) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia 

się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 

4) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

5) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami i 

innymi członkami społeczności uczniowskiej; 

6) wychowawca oddziału zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas: 

a) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, Dziennik Wychowawcy, 

b) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy, 

c) wypisuje świadectwa szkolne, 

d) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz 

szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

2. Wychowawca oddziału realizuje następujące zadania: 
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1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia; 

2) planuje i organizuje wspólnie z rodzicami ucznia różne formy życia zespołowego, 

sprzyjające rozwojowi jednostki i integrujące zespół; 

3) ustala treści i formę zajęć tematycznych pozostających do jego dyspozycji; 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając i korygując działalność 

wychowawczą wobec ogółu uczniów, a szczególnie wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka - dotyczy to uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami oraz 

uczniów szczególnie uzdolnionych; 

5) ustala oceny z zachowania zgodnie z przyjętym w szkole trybem oceniania; 

6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i zdrowotnych ich dzieci, 

b) współdziałanie z rodzicami w ich działaniach wychowawczych, 

c) otrzymywania od nich pomocy w działaniach własnych, 

d) włączanie ich w życie oddziału i szkoły, 

e) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego, 

f) usprawiedliwiania na pisemną lub ustną prośbę rodziców nieobecności ucznia w szkole w 

terminie 7 dni od powrotu ucznia do szkoły, 

g) informowanie o postępach w nauce i zagrożeniu promocji. 

7) organizuje co najmniej cztery raz w ciągu roku szkolnego spotkania z rodzicami w celu 

wymiany informacji dotyczących spraw wychowawczych i postępów ucznia w nauce; 

8) współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i innymi 

specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

9) zapoznaje uczniów na godzinach wychowawczych oraz ich rodziców podczas zebrań ze 

statutem szkoły, szczegółowo przedstawia zasady wewnętrznego systemu oceniania, Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły oraz Szkolnym Zestawem Programów Nauczania; 

10) rozpoznaje i diagnozuje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe 

wychowanków; 

11) wnioskuje i obejmuje wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

12) systematycznie interesuje się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwraca szczególną 

uwagę zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i 

niepowodzenia w nauce, analizuje wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, 

nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudza dobrze i średnio 

uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwa nad regularnym 

uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, bada przyczyn opuszczania przez wychowanków 

zajęć szkolnych, udziela wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili 

znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

13) współpracuje z pielęgniarką, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, 

organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom; 

14) udziela pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występuje do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy. 

 

§ 74 

Zadania pedagoga 
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1. Do zadań pedagoga należy: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a 

także wspieranie mocnych stron ucznia, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier 

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwa w życiu szkoły i 

placówki; 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

4) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 

5) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

6) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

zarówno uczniom, rodzicom , jak i nauczycielom; 

7) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –

pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej; 

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

wychowania. 

11) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego; 

12) diagnozowanie dojrzałości szkolnej; 

13) udział w opracowywaniu programów profilaktyki; 

14) przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej; 

15) realizacja zadań przypisanych Zespołom; 

16) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

17) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

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

jego uczestnictwo w życiu szkoły,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania pedagoga w trakcie kształcenia 

na odległość powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych z obecną 

sytuacją, izolacją uczniów, odpowiedzialnością za swoje czyny w kontekście bieżących zaleceń 

dot. stanu epidemii. 

3. Pedagog w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi porady i 

konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami przy pomocy 

dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej. 
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§ 75 

Zadania logopedy, terapeuty pedagogicznego 

 

1. Do zadań logopedy w szkole należy: 

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

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

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

nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

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

w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczo-pedagogicznej. 

1a. Logopeda w trakcie prowadzenia kształcenia na odległość przygotowuje i przekazuje 

ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te 

ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel. 

1b. Zobowiązuje się logopedę do wybór ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

dziecka i możliwości do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie.  

1c. Logopeda w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi porady i 

konsultacje przy pomocy dostępnych środków komunikacji. 

2. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz 

monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

szkoły i placówki; 

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

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

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

w życiu szkoły i placówki; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 76 
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Obowiązki opiekuna samorządu uczniowskiego 

 

Opiekun samorządu uczniowskiego: 

1) zabezpiecza realizację regulaminu samorządu uczniowskiego; 

2) pośredniczy w kontaktach uczniów z radą pedagogiczną, radą rodziców i dyrektorem 

szkoły; 

3) służy pomocą i radą w rozwijaniu nieskrępowanej działalności samorządowej uczniów; 

4) prowadzi dokumentację samorządu uczniowskiego; 

5) przynajmniej raz w roku przedkłada sprawozdanie z działalności na posiedzeniu rady 

pedagogicznej. 

 

§ 77 

Zadania zespołów nauczycielskich 

 

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

szczególności ustalenia zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

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

zespoły problemowo-zadaniowe. Zespoły te tworzy Dyrektor Szkoły. 

3. Pracę zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

4. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami 

planu pracy szkoły. 

5. Cele i zadania zespołów obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji 

w sprawie wyboru programów nauczania; 

2) wspólne opracowanie sposobów realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych; 

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

5) współdziałanie w organizowaniu sal lekcyjnych, pracowni, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażania; 

6) wspólne opiniowanie, przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania. 

 

§ 77a 

Ocena pracy nauczycieli 

 

1. Dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady rodziców, rady 

pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego dokonuje 

oceny pracy nauczyciela. 

2. Przy ocenie pracy pracowników Dyrektor bierze pod uwagę:  

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, 
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wychowawczych i opiekuńczych,  

2) prawidłowość realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły,  

3) kulturę i poprawność języka,  

4) pobudzanie inicjatywy uczniów,  

5) zaangażowanie zawodowe nauczyciela; 

6) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z 

uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb; 

7) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe 

prowadzenie dokumentacji). 

3. Formami pozyskiwania informacji o pracy ocenianego nauczyciela są: 

1) obserwacje lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczyciela, 

2) obserwacje wykonywania przez nauczycieli powierzonych zadań, 

3) analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela i innej dokumentacji szkolnej, 

4) rozmowa z ocenianym nauczycielem, 

5) wyniki badań prowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli na temat jakości pracy 

szkoły a dotyczące pracy ocenianego nauczyciela, 

6) sprawozdania z pracy ocenianego nauczyciela, 

7) arkusze samooceny. 

 

§ 78 

Zadania innych pracowników szkoły 

 

1. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi: 

1) sekretarz szkoły; 

2) konserwator; 

3) sprzątaczka. 

2. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może utworzyć inne niż określone w ust.1 

stanowiska administracji i obsługi. 

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

czynności poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem. 

4. Szczegółowe zakresy czynności dotyczące danego stanowiska pracy przechowywane są w 

teczkach akt osobowych. 

5. Pracownicy administracji i obsługi współdziałają z nauczycielami w realizacji statutowych 

celów szkoły. 

 

Rozdział 7 Wewnątrzszkolne ocenianie 

§ 79 

Ocenianie wiadomości i umiejętności 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne 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 lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 
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2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 

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

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

4) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych 

uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, dostarczając 

uczniowi informacji zwrotnej o: 

1) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności; 

2) skuteczności wybranych metod uczenia się; 

3) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania i warunków ich poprawiania; 

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. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania podczas prowadzenia kształcenia w 

czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły określa odrębne procedura wprowadzone 

zarządzeniem Dyrektora. 

6. Zasady oceniania dostosowane są do przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia na odległość. 

7. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w trakcie kształcenia na odległość zależą od 

specyfiki przedmiotu. 

 

§ 80 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodziców. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne 

uczeń otrzymuje do wglądu, jego rodzice mogą otrzymać pracę dziecka do wglądu na terenie 

szkoły w ciągu miesiąca od daty przeprowadzenia sprawdzianu. Prace te są przechowywane 
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przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić 

przedstawiając do wglądu ocenioną pracę i wymagania na poszczególne oceny z materiału 

objętego sprawdzianem. 

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

dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą 

oceniania ucznia. 

4. Nauczyciele mają obowiązek informowania rodziców o rozpoznanych trudnościach i 

problemach edukacyjnych ucznia i podejmowanych działaniach zaradczych. 

5. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ustaloną ocenę na prośbę ucznia bądź rodzica. 

 

§ 81 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku 

do ucznia, u którego stwierdzona specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

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

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z 

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

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

szkolnego i kultury fizycznej. 

 

§ 82 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

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

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

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

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony(a)”. 

 

§ 83 

Sposoby informowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniania 

 

1. Nauczyciel danego przedmiotu zapoznaje uczniów z kryteriami ocen i wymaganiami 

edukacyjnymi (na pierwszych lekcjach danego przedmiotu w roku szkolnym) oraz sposobem 

oceniania wewnątrzszkolnego (potwierdzenie przez wpis do dziennika lekcyjnego). 

2. Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych informują uczniów o kryteriach oceny 

zachowania i sposobu oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
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przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (potwierdzenie przez wpis do dziennika lekcyjnego). 

3. Wychowawcy klas podają rodzicom informację o sposobie oceniania, wymaganiach 

edukacyjnych i kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów i zachowania, warunkach 

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz o skutkach 

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania na pierwszym zebraniu 

rodziców w danym roku szkolnym (potwierdzenie poprzez wpis do dziennika lekcyjnego). 

4. Wychowawcy udzielają na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym 

informacji o szkolnym zestawie programów nauczania wybranym dla danego oddziału 

klasowego. 

5. Szkolny zestaw programów nauczania i kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów są 

udostępniane rodzicom bez ograniczeń za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

 

§ 84 

Prawa ucznia związane z wewnątrzszkolnym ocenianiem 

Uczeń ma prawo: 

1) do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i stawianymi wymaganiami; 

2) do informacji na temat zakresów wymagań oraz metod nauczania; 

3) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów nauczania i zachowania; 

4) nie być odpytywanym i ocenianym 2 razy w półroczu po zgłoszeniu tego faktu 

nauczycielowi; 

5) do poprawiania każdej oceny w terminie ustalanym przez nauczyciela przedmiotu; 

6) do egzaminu klasyfikacyjnego za okres nieobecności w szkole; 

7) do egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną; 

8) do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zachowania na wniosek rodzica bądź 

ucznia; 

9) do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie pisemnych sprawdzianów wiadomości i 

umiejętności; 

10) do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności; 

11) do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej na wniosek rodzica bądź ucznia na 

zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu; 

12) do zwolnienia, w uzasadnionych przypadkach, na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego, informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wyżej wymienionych zajęć podejmuje 

dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony"; 

13) do wglądu do swoich poprawionych i ocenionych prac pisemnych; 

14) do otrzymania uzasadnienia otrzymanej oceny. 

 

§ 85 

Sposoby i zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

 

1. W szkole stosowane są następujące sposoby sprawdzania wiadomości uczniów: 

1) Sprawdziany pisemne oraz testy wiadomości i umiejętności: 

a) sprawdzian nie może trwać dłużej niż 2 godziny lekcyjne, 
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b) sprawdzian powinien obejmować przynajmniej 1 dział wiadomości, 

c) przed sprawdzianem należy przeprowadzić lekcję powtórzeniową, 

d) sprawdzian musi być zapowiedziany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, 

e) w ciągu jednego dnia może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian, zapisany w 

dzienniku lekcyjnym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

2) Testy sprawnościowe przeprowadzane są na lekcjach wychowania fizycznego według 

ogólnie przyjętych zasad; 

3) Kartkówki: 

a) kartkówki obejmują swoim zakresem nie więcej niż 3 ostatnie lekcje, 

b) czas pisania kartkówki powinien być dostosowany do potrzeb uczniów, ale nie powinien 

przekraczać 15 minut. 

4) Prace klasowe: 

a) prace klasowe stosowane są na lekcjach języka polskiego, 

b) prace klasowe przeprowadzane są 2 - 3 razy w  półroczu, 

c) planowany termin przeprowadzania pracy klasowej podawany jest uczniom z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz z podaniem przykładowych tematów, 

d) czas pisania pracy klasowej nie może przekraczać 2 godzin lekcyjnych. 

5) Karty pracy; 

6) Własne wytwory pracy; 

7) Prace domowe: 

a) prace domowe zadawane są z wszystkich przedmiotów, 

b) stosuje się prace pisemne, ustne i manualne, 

c) brak pracy domowej uczeń może zgłosić 1 raz w półroczu przed lekcją bez podania 

przyczyny, 

d) uczeń po tygodniowej nieobecności ma prawo do zgłoszenia dodatkowego braku zadań, 

ma jednak obowiązek uzupełnić zaległe zadania w ciągu najbliższego tygodnia. 

8) Odpowiedzi ustne stosowane są na lekcjach wszystkich przedmiotów: 

a) uczeń może zgłosić 1 raz w półroczu nie przygotowanie, informuje o tym nauczyciela 

przed lekcją. 

9) Konkursy przedmiotowe: 

a) uczniowie przygotowywani są do konkursów przedmiotowych podczas zajęć 

pozalekcyjnych, 

b) udział w konkursach jest brany pod uwagę podczas wystawiania oceny śródrocznej lub 

rocznej z zachowania i przedmiotu. 

2. Nie przewiduje się prac i odpytywania uczniów w formie zaliczeniowej na koniec półrocza. 

3. Nauczyciel może oprócz ocen za odpowiedzi i formy pisemne stosować oceny za aktywność. 

4. Prace klasowe i sprawdziany wiadomości są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych 

uczeń nie może ich napisać z całą klasą, powinien uczynić to w terminie do dwóch tygodni od 

rozdania prac. 

5. Nauczyciel ma obowiązek, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poinformować 

uczniów o terminie pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pracy klasowej trwającej co 

najmniej jedną godzinę lekcyjną. Sprawdzian taki może być jeden w ciągu dnia i nie więcej niż 

trzy w ciągu tygodnia. Prawo to nie dotyczy kartkówek. 

6. Nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek umożliwić mu poprawę oceny. 
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7. Pisemne pracy kontrolne nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i oddać w ciągu dwóch 

tygodni. Nauczyciel ma obowiązek, w miarę możliwości, stworzyć uczniowi szansę 

uzupełnienia braków poprzez zindywidualizowanie wymagań, zajęcia wyrównawcze lub 

pomoc innego rodzaju. 

8. W klasach I - VIII mogą być przeprowadzone wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów 

według harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny. 

 

§ 86 

Skala ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotów 

 

1. Ocenianie ucznia w ciągu roku szkolnego realizowane jest jako: 

1) ocenianie bieżące; 

2) klasyfikowanie śródroczne; 

3) klasyfikowanie roczne. 

 

§ 87 

 

1. Ocenianie bieżące polega na systematycznym ocenianiu osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

Oceniane są prace pisemne, odpowiedzi ustne, aktywność, odrabianie prac domowych, 

prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń i inne czynności ucznia wynikające ze 

specyfiki przedmiotu. 

2. W klasach I-III można stosować ocenianie symboliczne (używając cyfr) wg skali: 

1) 6 – wspaniale; 

2) 5 - bardzo dobrze; 

3) 4 – ładnie; 

4) 3 - postaraj się; 

5) 2 - pracuj więcej; 

6) 1 - źle. 

3. W klasach IV - VIII stosuje się oceny takie jak w przypadku klasyfikacji śródrocznej i 

rocznej (wg skali zawartej w § 88 ust. 3). Dopuszcza się stosowanie przy ocenie znaków „+”, 

„-” lub „=”. Znakiem „+” i „-” można oceniać przygotowanie do zajęć oraz aktywność uczniów 

w czasie zajęć. 

4. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

 

§ 88 

 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych. 

2. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 

3. W klasach IV-VIII oceny klasyfikacyjne ustala się według następujących skali: 
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1) stopień: celujący - 6 – skrót: cel.; 

2) stopień: bardzo dobry -5 - skrót: bdb.; 

3) stopień: dobry - 4 - skrót: db.; 

4) stopień: dostateczny - 3 - skrót: dst.; 

5) stopień: dopuszczający - 2 - skrót: dop.; 

6) stopień: niedostateczny - 1 - skrót: ndst. 

4. Stopnie, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną 

klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 

5. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w 

terminie 5 - 10 dni przed okresem ferii zimowych, których termin określają odrębne przepisy. 

Ocena śródroczna w dzienniku może być wpisana skrótem. 

 

§ 89 

 

1. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej. Ocena klasyfikacyjna 

jest oceną opisową. 

2. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg następującej skali: 

1) stopień: celujący; 

2) stopień: bardzo dobry; 

3) stopień: dobry; 

4) stopień: dostateczny; 

5) stopień: dopuszczający; 

6) stopień niedostateczny. 

3. Ocena roczna w dzienniku lekcyjnym oraz w arkuszu ocen musi być wpisana w pełnym 

brzmieniu. 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

oni też dokonują ich wpisu do dziennika lekcyjnego. Ocenę w arkuszu ocen wpisuje 

wychowawca danego oddziału. 

5. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

6. 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. 

7. 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. 
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8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję 

do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

 

§ 90 

 

1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej. 

2. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 

najwyższej; 

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

oddziale klas programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej. 

 

§ 91 

 

Oceny bieżące, śródroczne i roczne z religii klas I - VIII wyrażane są w stopniach i ustalane w 

oparciu o skalę ocen zapisaną w § 89 ust. 2. 

 

§ 92 

Kryteria ocen 

 

1. W klasach I-III oceniane są osiągnięcia ucznia: 

1) w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i rachowania; 

2) w zakresie obserwowania i doświadczania; 

3) w zakresie odtwarzania i tworzenia; 

4) w zakresie działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. 

2. Oceniający bierze pod uwagę: 

1) zaangażowanie i włożony w pracę wysiłek; 

2) umiejętność stawiania pytań i formułowania pytań; 

3) dobór form i metod rozwiązywania problemów; 

4) stopień opanowania materiału. 

3. Wynikiem procesu oceniania powinna być rzetelna charakterystyka dziecka przeznaczona 

dla niego samego i rodziców, informująca o tym, jak dziecko funkcjonuje w szkole, które 

umiejętności już opanowało, a które jeszcze się nie ujawniły. 

4. Nauczyciele klas I - III zbierają informacje o uczniu i przygotowują arkusz oceny opisowej. 

 

§ 93 

 

1. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zobowiązany jest do określenia wymagań 

programowych dotyczących wiadomości i umiejętności uczniów. 

2. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń u którego: 
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a) poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi danej klasy 

uniemożliwia osiągnięcie celów, 

b) uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności 

2) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń u którego: 

a) poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi danej klasy 

umożliwia osiągnięcie celów, 

b) uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności 

3) stopień dostateczny otrzymuje uczeń u którego: 

a) poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi danej 

klasy pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy 

programowej, 

b) uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności 

ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej 

4) na stopień dobry: 

a) uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i 

wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne 

5) na stopień bardzo dobry: 

a) uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy 

programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 

nowych sytuacjach 

6) na stopień celujący: 

a) uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z 

podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne 

uzdolnienia. 

 

§ 94 

Sposoby uzasadnienia ustalonej oceny 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić uczniowi każdą ustaloną cenę, w czasie zajęć 

edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej 

ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

2. Nauczyciel uzasadnia ocenę rodzicowi lub wniosek w bezpośredniej rozmowie. 

3. Uzasadnienie powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym 

po wniesieniu prośby. 

4. W przypadku oceny z pracy pisemnej nauczyciel przedkłada do wglądu pracę ucznia (praca 
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klasowa, sprawdzian, test, kartkówka). 

5. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć 

edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów 

w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem 

pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz z udzielonych 

wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej uczyć, aby 

pokonać trudności. 

6. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych 

najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia. 

7. Uczniowi udostępnia jest tylko jego własna praca. 

8. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępnił 

sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale – obowiązkiem 

nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie 

najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem. 

9. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z 

nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych. 

10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela 

danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym: 

1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie z 

harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym 

2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych; 

3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia 

po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie. 

11. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną 

pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia 

sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia. 

12. W przypadku oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel powołuje się na zasady 

wewnątrzszkolnego oceniania szkoły, szczegółowe zasady oceniania na przedmiocie oraz 

przechowywane prace pisemne ucznia (sprawdziany, testy, prace klasowe, kartkówki.) 

13. Uzasadnienie rodzicowi powinno odbyć się w obecności zainteresowanego ucznia. Decyzję 

o tym podejmuje nauczyciel przedmiotu. 

14. Gdy przedstawione uzasadnienie nie spełnia oczekiwań ucznia lub rodzica nauczyciel może 

przeprowadzić sprawdzian weryfikujący wiadomości i umiejętności ucznia. 

15. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego 

rodzicom: 

1) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania 

ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor szkoły, który należy złożyć w 

sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu; 

2) dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie 

uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Dokumentacja ta 

udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora szkoły lub w obecności 
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upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela. 

3) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania 

ucznia odbywa się nie później niż 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie 

szkoły. Termin do uzgodnienia z dyrektorem. 

 

§ 95 

Zasady klasyfikowania i promowania uczniów 

 

1. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed zakończeniem 

półrocza poinformować wychowawców o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach 

niedostatecznych. Wychowawca oddziału ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach 

niedostatecznych w formie pisemnej. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany ustalić oceny śródroczne i roczne na trzy dni przed 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4. O proponowanej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej nauczyciel powiadamia również 

rodziców w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż miesiąc przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

5. Przewidywaną ocenę roczną należy zapisać w dzienniku lekcyjnym. 

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 96 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny, za zgoda Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych dla egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, 

plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala 

się dla niego oceny z zachowania. 



80  

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

8. Terminu egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok 

nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład 

której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych kreślonym w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniego oddziału klasy. 

3) w charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń 

może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo  

„ nieklasyfikowana”. 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez Dyrektora. 

17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena jest ostateczna. 
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18. Uczniowi, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ustalono jedną lub dwie oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. 

 

§ 97 

 

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej w każdym roku 

szkolnym. 

2. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 98 ust.9. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 albo 2, nie otrzymuje promocji i 

powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Ucznia klasy I - III Rada Pedagogiczna możne pozostawić na drugi rok w tej samej klasie 

tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia lub 

stanem zdrowia, na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy. 

5. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- III do oddziału klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie 

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

6. Uczeń może być promowany poza specjalnym trybem na wniosek: 

1) rodziców ucznia; 

2) wychowawcy lub innego nauczyciela; 

3) poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Zgodę na promocję śródroczną muszą wyrazić rodzice ucznia w formie pisemnej. 

8. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje o śródrocznej promocji ucznia po zdaniu przez niego 

egzaminu klasyfikacyjnego. 

9. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

10. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 

oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję 

do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

11. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

12. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

13. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie. 

z zachowania. 

14. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy. 
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15. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ——

———-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

16. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki do średniej ocen wlicza 

się oceny z obu zajęć. 

17. Uczeń kończy szkołę jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego; 

2) przystąpił do egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej. 

18. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 

75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

19. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej 

ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

20. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w § 112 powtarza ostatni oddział klasy 

i przystępuje do egzaminu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza. 

21. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znaczącym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

§ 98 

 

1. Począwszy od klasy IV, za wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku 

rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin mieć 

powinien przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) inny nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych wypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, nazwę zajęć edukacyjnych, imię i nazwisko ucznia, zadania 
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egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się 

odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i 

zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia.  

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym 

przez Dyrektora Szkoły. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z 

zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub 

klasyfikacyjnego z jednych zajęć edukacyjnych. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

§ 99 

Procedura podwyższenia proponowanej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych 

 

1. Procedura umożliwia zmianę przewidywanej rocznej oceny na ocenę wyższą. 

2. Uczeń lub jego rodzice w ciągu 5 dni od otrzymania pisemnej informacji o przewidywanych 

ocenach rocznych mają prawo wnieść do nauczyciela przedmiotu umotywowany pisemny 

wniosek o podwyższenie oceny. 

3. W ciągu 3 dni, po zakończeniu przyjmowania wniosków, nauczyciel przedmiotu spisuje z 

uczniem kontrakt zawierający warunki konieczne do podwyższenia oceny. Kontrakt powinien 

zawierać: 

1) termin weryfikacji umiejętności i wiadomości; 

2) zakres wiadomości i umiejętności poddawanych weryfikacji oraz formę weryfikacji; 

3) podpis ucznia i nauczyciela. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić weryfikację oceny w ciągu 5 dni i sporządzić 

zwięzłą notatkę z jej przebiegu, którą przechowuje do końca sierpnia. Notatkę podpisuje uczeń 

i nauczyciel. 

5. Po przeprowadzeniu weryfikacji nauczyciel jest zobowiązany powiadomić ucznia i rodzica 

o ustalonej ocenie rocznej w ciągu 5 dni. 

6. Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel formułuje pisemne uzasadnienie ustalonej oceny. 

7. Ostateczne oceny roczne powinny być ustalone na dzień przed posiedzeniem rady 

klasyfikacyjnej. 

8. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

9. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla 

każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające; 

2) termin tych czynności; 

3) zadania sprawdzające 
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4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę; 

5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

10. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności 

sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie;. Do protokołu dołącza się odpowiednio 

pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację 

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia.  

 

§ 100 

 

1. Od proponowanej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej uczeń lub jego rodzice 

mogą wnieść odwołanie. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane na piśmie do dyrektora szkoły od dnia ustalenia tej oceny, 

nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Dyrektor Szkoły ustala termin poprawy oceny, nauczyciel - zakres wymagań informując o 

tym ucznia i jego rodziców. Egzamin sprawdzający odbywa się przed posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

4. Egzamin sprawdzający przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez Dyrektora 

Szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) inny nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale. 

5. Na życzenie ucznia i rodzica w egzaminie może wziąć udział wskazany przez nich 

nauczyciel. 

6. Otrzymana przez ucznia w wyniku egzaminu sprawdzającego ocena nie może być niższa od 

oceny, od której uczeń odwoływał się i która jest oceną ostateczną. 

7. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, za wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien 

mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 

sprawdzianu, nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, imię i 

nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym 

terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora po 

ówczesnym uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

10.  Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

11. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
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§ 101 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu 

ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

2. Szkoła organizuje egzamin zewnętrzny zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 102 

Ocenianie zachowania 

 

1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

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

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o 

skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

2. Ocena zachowania śródroczna i roczna powinna uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycję szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV, ustala się według 

następującej skali: 

1) Wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. W klasach I - III ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej, w 

tym publicznej poradni specjalistycznej. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnych intelektualnie w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) ocenę z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły, 
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9. Wychowawca oddziału ustalając ocenę z zachowania bierze pod uwagę opinię członków 

Rady Pedagogicznej, innych pracowników szkoły, uczniów, którzy mogą wyrażać opinię o 

zachowaniu swoim i kolegów. 

10. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem 

 

§ 103 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niegodnie z przepisami prawa. 

Zastrzeżenia mogą być zgłaszane na piśmie w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno–wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca oddziału, 

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

5) przedstawiciel Rady Rodziców, 

6) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

7) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian; 

5) wynik głosowania, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 104 

 

1. Ocena zachowania za rok szkolny jest oceną uwzględniającą zachowanie ucznia w 

poprzednim półroczu. 

2. O przewidywanej ocenie zachowania – śródrocznej lub rocznej- wychowawca oddziału 

powiadamia ucznia nie później niż na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej. 

3. O przewidzianej ocenie nagannej za dane półrocze lub rok szkolny, wychowawca oddziału 

powiadamia ucznia i jego rodziców na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym 
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Rady Pedagogicznej. 

 

§ 105 

 

1. Uczniom klas I - III ustala się za pierwsze półrocze i rok szkolny opisową ocenę zachowania 

biorąc pod uwagę: 

1) rozwój emocjonalno-społeczny; 

2) kulturę osobistą; 

3) aktywność; 

4) stosunek do obowiązków szkolnych. 

2. Wychowawcy klas I - III dokonują oceny opisowej zachowania ucznia stosując zwroty - 

określenia: 

1) Wzorowo; 

2) bardzo dobrze; 

3) dobrze; 

4) poprawnie; 

5) nieodpowiednio; 

6) nagannie. 

 

§ 106 

 

1. Celem dokonania obiektywnej oceny zachowania wychowawcy prowadzą dokumentację 

pomocniczą. 

2. Dokumentacja pomocnicza do wystawiania oceny zachowania to: 

1) dla uczniów klas I - III – notatki nauczyciela o zachowaniu ucznia; 

2) dla uczniów klas IV - VIII – uwagi na końcu dziennika lekcyjnego w miejscu przewidzianym 

na notatki oraz znajdujący się na stałe w dzienniku lekcyjnym tzw. zeszyt uwag i punktów. 

 

§ 107 

 

1. Zachowanie ucznia klas IV - VIII ocenia się na podstawie kryteriów oceny zachowania 

zawartych w § 108. 

2. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 100 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku 

roku szkolnego; jest on równoważny ocenie dobrej zachowania. 

3. Uczeń ma szansę na podwyższenie oceny wyjściowej, gromadząc punkty dodatkowe. Uczeń 

dba o to, aby nauczyciel wpisał wszystkie uwagi pozytywne świadczące o jego zaangażowaniu. 

4. Przeliczeniowa liczba punktów: 

1) zachowanie wzorowe - powyżej 200 pkt; 

2) zachowanie bardzo dobre - 151 - 200 pkt; 

3) zachowanie dobre - 100 - 150 pkt; 

4) zachowanie poprawne - 50 - 99 pkt; 

5) zachowanie nieodpowiednie - 0 - 49 pkt.; 

6) zachowanie naganne - poniżej 0 pkt (punkty na minus). 

5. Przykładowe punkty na „plus”: 
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1) udział w olimpiadzie przedmiotowej: konkursach i zawodach sportowych: 

a) I etap (szkolny) – 10 pkt, 

b) II etap (gminny) – 15 pkt, 

c) III etap (powiatowy)- 20 pkt, 

d) IV etap (wojewódzki)- 25 pkt, 

e) V etap (ogólnopolski)- 30 pkt; 

2) pełnienie funkcji w szkole – 20 pkt; 

3) pełnienie funkcji w klasie; 

4) przygotowywanie i pomoc podczas szkolnych imprez – 10 pkt; 

5) praca na rzecz klasy - 10 pkt; 

6) praca na rzecz szkoły- 10 pkt; 

7) pomoc kolegom w nauce – 10 pkt; 

8) kultura osobista - 10 pkt; 

9) udział w akcjach szkolnych - 10 pkt; 

10) dbałość o wystrój klasy - 10 pkt. 

6. Przykładowe punkty na „minus”: 

1) przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji – 10 pkt; 

2) niewykonywanie poleceń nauczyciela – 10 pkt; 

3) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela – 20 pkt; 

4) ubliżanie koledze – 10 pkt; 

5) zaczepki słowne i fizyczne – 20 pkt; 

6) bójka – 30 pkt; 

7) wulgarne słownictwo – 20 pkt; 

8) niszczenie mienia szkoły – 20 pkt; 

9) zaśmiecanie otoczenia – 10 pkt.; 

10) spóźnienia na lekcję – 10 pkt; 

11) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia – 30 pkt; 

12) nie wypełnianie obowiązków dyżurnego – 5 pkt.; 

13) brak mundurka szkolnego – 10 pkt. 

7. Wychowawcy pozostawia się do dyspozycji do 50 pkt na „plus” lub „minus”. 

8. Uczeń, któremu udowodniono kradzież, otrzymuje ocenę naganną bez względu na 

uzyskaną wcześniej ilość punktów. 

 

§ 108 

Kryteria oceny zachowania ucznia 

 

1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który jest wzorem do naśladowania, spełniając 

następujące warunki: 

1) kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, innych pracowników; 

2) szkoły, kolegów i innych osób; 

3) swoim wyglądem stanowi wzór dla innych; 

4) często pomaga słabszym w nauce; 

5) nie ulega nałogom; 

6) inicjuje prace na rzecz klasy lub szkoły i czynnie w nich uczestniczy; 
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7) wzorowa reprezentuje klasę na terenie szkoły a szkołę poza nią; 

8) rozwija swoje umiejętności, uzdolnienia i zainteresowania, eksponując je na forum szkoły 

lub poza nią; 

9) pracuje pilnie, systematycznie i wytrwale pokonuje trudności, osiągając wyniki na miarę 

swych możliwości; 

10) przestrzega zasad bezpieczeństwa i zdrowia; 

11) systematycznie dba o wygląd klasy i szkoły. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki: 

1) wykazuje zainteresowanie problemami klasy; 

2) uczestniczy w życiu klasy i szkoły; 

3) posiada zainteresowania pozalekcyjne i chętnie w nich uczestniczy; 

4) nie ulega nałogom; 

5) pomaga słabszym w nauce; 

6) dba o higienę i estetykę własnego wyglądu; 

7) dba o wygląd klasy i szkoły; 

8) systematycznie uczęszcza na zajęcia; 

9) reprezentuje klasę na terenie szkoły a szkołę poza nią; 

10) pracuje wytrwale pokonując trudności. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki: 

1) zachowuje się dobrze w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów; 

2) sposobem bycia nie narusza godności innych; 

3) higiena osobista i estetyka wyglądu nie odbiegają od ogólnie przyjętych norm; 

4) nie ulega nałogom; 

5) wykazuje zainteresowania problemami klasy i uczestniczy w jej życiu; 

6) posiada zainteresowania pozalekcyjne; 

7) uczęszcza na lekcje, dba o usprawiedliwianie nieobecności, nie spóźnia się często i celowo; 

8) stara się wywiązać z powierzonych mu zadań; 

9) wykazuje dbałość o majątek szkolny, nie przyczynił się do zniszczenia sprzętu ani pomocy 

szkolnych. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki: 

1) przejawia poprawne zachowanie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów; 

2) nie działa na szkodę klasy; 

3) nie bierze udziału w niszczeniu sprzętu szkolnego lub w sporadycznych przypadkach, stara 

się naprawić szkodę; 

4) wykazuje pewne zainteresowania życiem klasy i szkoły; 

5) nie opuszcza zajęć szkolnych celowo, usprawiedliwia nieobecność i spóźnienia; 

6) poczuwa się do odpowiedzialności za zespół klasowy; 

7) nie lekceważy zaleceń nauczycieli w dziedzinie doskonalenia swoich zdolności, 

korygowania błędów i zaległości; 

8) nie ulega nałogom i nie daje złego przykładu innym. 

5. Oceną nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom szkoły oraz: 

1) nieodpowiednio zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły lub 

kolegów; 

2) dopuszcza się czynów chuligańskich; 
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3) niszczy mienie szkoły; 

4) opuszcza zajęcia lekcyjne, których nie usprawiedliwia; 

5) nie angażuje się w działalność na rzecz szkoły i klasy; 

6) uchyla się od wypełniania obowiązków szkolnych; 

7) czasami bywa agresywny w stosunku do kolegów. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom szkoły, a zastosowane 

środki zaradcze nie odnoszą skutku oraz: 

1) przejawia zachowanie uwłaczające godności nauczyciela, pracowników szkoły lub kolegów; 

2) dopuszcza się kradzieży lub czynów chuligańskich; 

3) w sposób rozmyślny i złośliwy niszczy mienie szkoły; 

4) często opuszcza zajęcia lekcyjne, których nie usprawiedliwia; 

5) lekceważy i poniża kolegów, dopuszcza się rękoczynów; 

6) nie angażuje się w działalności na rzecz innych lub dezorganizuje ich pracę; 

7) uporczywie uchyla się od wypełniania obowiązków szkolnych; 

8) jest agresywny w stosunku do kolegów, znęca się nad młodszymi, wymusza pieniądze. 

 

§ 109 

 

1. Prawo wpisu wszelkich uwag mają wszyscy nauczyciele uczący w danym oddziale oraz inni 

nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne poprzez wychowawcę. 

2. Każdy wpis powinien być potwierdzony podpisem osoby dokonującej wpisu. 

3. Uczeń i jego rodzice mają prawo do wyjaśnienia zasadności wpisu i odwołania się w ciągu 

7 dni w formie pisemnej do wychowawcy klasy. Jeżeli wychowawca oddziału uzna za zasadne 

odwołanie dokonuje unieważnienia wpisu. 

 

§ 110 

Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zachowania. 

 

1. Procedura umożliwia zmianę przewidywanej oceny rocznej z zachowania na ocenę wyższą. 

2. Uczeń lub jego rodzice w ciągu 5 dni od otrzymania pisemnej informacji o przewidywanej 

ocenie rocznej z zachowania mogą złożyć pisemny wniosek do wychowawcy oddziału o podwyższenie 

przewidywanej oceny rocznej z zachowania. 

3. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu 

o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli 

uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do 

kryteriów ocen zachowania, w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych 

zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców. 

4. 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. 

5. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie 
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przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną 

ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej 

w ww. zespole. 

6. Wychowawca oddziału, w ciągu 5 dni od daty wpłynięcia wniosku, spisuje kontrakt z 

uczniem zawierający warunki podwyższenia oceny. 

7. Kontrakt powinien zawierać: 

1) warunki niezbędne do uzyskania oceny wyższej; 

2) terminy wypełnienia warunków; 

3) podpis ucznia lub rodzica. 

8. Nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić procedurę podwyższenia oceny w ciągu 5 dni i 

sporządzić zwięzłą notatkę z jej przebiegu, którą przechowuje do końca sierpnia. Notatkę 

podpisuje uczeń i nauczyciel. 

9. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który 

zwiera: 

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny; 

2) termin spotkania zespołu; 

3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału; 

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

10. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy 

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

11. O wyniku przeprowadzonej procedurze podwyższenia oceny z zachowania wychowawca 

oddziału powiadamia ucznia i jego rodziców. 

12. Ustalenie ocen rocznych z zachowania musi nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

§ 111 

Sposoby informowania rodziców 

 

1. Rodzice mają prawo do pełnej i rzetelnej informacji o postępach, osiągnięciach trudnościach 

swojego dziecka w szkole. 

2. Informacje o osiągnięciach edukacyjnych i funkcjonowaniu dziecka szkole przekazywane 

są w trakcie: 

1) kontaktów bezpośrednich nauczycieli z rodzicami: 

a) zebrań ogólnoszkolnych, 

b) zebrań klasowych, 

c) dni „Zajęć otwartych", 

d) rozmów indywidualnych na życzenie rodziców bądź wychowawcy, 

e) udział rodziców w wycieczkach klasowych i imprezach kulturalnych odbywających się na 

terenie oddziału klasy lub szkoły. 

2) kontaktów pośrednich: 

a) korespondencji listownej, 

b) adnotacji w zeszycie lub dzienniczku ucznia, 

c) informacyjną kartę ocen ucznia. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przekazanie informacji o osiągnięciach dziecka 
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może nastąpić poprzez kontakt telefoniczny. 

4. W trakcie przekazywania informacji rodzicom nauczyciele winni kierować się 

następującymi zasadami: 

1) podkreślanie pozytywnych postaw uczniów; 

2) zachowania dyskrecji podczas przekazywania rodzicom informacji o postępach 

dydaktycznych i wychowawczych dziecka; 

3) unikanie rozmów o zachowaniu danego dziecka w obecności innych rodziców; 

4) zwracanie uwagi na sukcesy dziecka mającego problemy dydaktyczne lub wychowawcze; 

5) wyrażanie szacunku dla wyznawanej przez rodziców hierarchii wartości. 

5. Wychowawca ma obowiązek powiadomić rodziców o terminie organizowanej wywiadówki, 

spotkania informacyjnego. 

6. Szczegółowych informacji o osiągnięciach i trudnościach ucznia udzielają wychowawcy 

oraz nauczyciele danego przedmiotu w trakcie indywidualnych spotkań z rodzicami. Spotkania 

takie mogą odbyć się w każdym czasie na prośbę rodzica bądź nauczyciela po wcześniejszym 

uzgodnieniu. 

7. Na miesiąc przed zakończeniem półrocza wychowawca w formie pisemnej informuje 

rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

8. Na dwa tygodnie przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

oddziału informują o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej śródrocznej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania: 

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej; 

2) rodziców ucznia w formie pisemnej na zebraniu rodziców uczniów poszczególnych 

oddziałów prowadzonych przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców 

na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców jeśli rodzice 

nie uczestniczyli w zebraniu. 

9. Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek przybyć do szkoły, skontaktować się z 

wychowawcą oddziału (w czasie wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od 

wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych 

ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie 

nieobecności wychowawcy oddziału, informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie 

szkoły. 

10. Nauczyciele mają także obowiązek informowania rodziców o rozpoznanych trudnościach 

i problemach edukacyjnych ucznia oraz o podejmowanych bądź możliwych działaniach 

zaradczych. 

 

§ 112 

Egzamin ośmioklasisty 

 

1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin 

zewnętrzny. 

2. Egzamin ósmoklasisty w latach 2019 - 2021 obejmuje następujące przedmioty      
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obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

2a. Egzamin ósmoklasisty od roku 2022 obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia. 

3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły 

podstawowej. 

4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole jako obowiązkowy. 

5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach. 

6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka 

obcego nowożytnego, jego rodzice składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 

roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną deklarację wskazującą język 

obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu. 

7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu 

jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. 

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku. 

8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 

niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do 

egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje 

dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców  sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana 

uczniowi lub jego rodzicom  do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji 

okręgowej. 

10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin. 

12. Rodzice ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 

października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich 

ze względu na ich stan zdrowia. 

14. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

1) nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo 
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2) przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym 

w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem. 

15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym 

terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę 

szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 

16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie 

przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej 

części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się 

odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.” 

18. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego 

i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

19. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 

§ 113 

Wyniki egzaminu 

 

1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani 

przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie 

liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana 

uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji 

okręgowej. 

5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się 

na świadectwie ukończenia szkoły. 

6. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla 

każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły. 

7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom. 

 

§ 114 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne 

 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory 

świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje 
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świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się 

osiągnięcia określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na 

świadectwie najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej 

dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Uczeń, który przystąpił do egzaminu otrzymuje zaświadczenie. 

7. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

nauczania. 

8. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne 

przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

9. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, 

oraz zaświadczeń. 

11. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące 

przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania 

prowadzonej przez szkołę. 

12. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie 

kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad 

skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje 

„dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego 

osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

13. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, i zaświadczeniach. 

Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie. 

14. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent 

może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z 

pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

15. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 

skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez 

dyrektora szkoły. 

16. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej 

kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na 

rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

17. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły , w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się : 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem 

– w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 

terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 
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środowiska szkolnego. 

 

Rozdział 8  

Uczniowie szkoły 

§ 115 

 

1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

3. Na wniosek rodziców naukę w Szkole może rozpocząć dziecko, które w danym roku 

kalendarzowy kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku 

poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię o 

możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną. 

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcia przez dziecko spełniania 

obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, w której 

obwodzie dziecko mieszka, po otrzymaniu wniosku rodziców z dołączoną opinią, z której 

wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku 

szkolnym, wydaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. 

6. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- 

wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Na wniosek rodziców, Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić 

na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego 

spełniania. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo 

ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie 

egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką 

formę spełniania obowiązku szkolnego. 

 

§ 116 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo; 

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i 

poszanowania jego godności; 

4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

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

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych-jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 
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7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów w kontroli postępów 

w nauce, znajomości wewnątrzszkolnego i przedmiotowych systemów nauczania; 

9) pomoc w przypadku trudności w nauce; 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego; 

11) korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć edukacyjnych; 

12) wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w szkole; 

13) otrzymania świadectwa promocyjnego lub świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, 

jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych 

planem nauczania – co najmniej 4,75 i bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

14) zdawania egzaminu poprawkowego, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej (rocznej) 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych lub za zgodą Rady Pedagogicznej 

w wyjątkowych przypadkach – z dwóch; 

15) składania egzaminu klasyfikacyjnego z materiału programowego zrealizowanego w danym 

okresie (roku szkolnym), jeżeli był nieklasyfikowany z przyczyn usprawiedliwionych; 

16) składania egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli był nieklasyfikowany z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, ale za zgodą Rady Pedagogicznej; 

17) uzyskania jeden raz w danym etapie kształcenia promocji do następnej klasy w wypadku 

niepomyślnego wyniku egzaminu poprawkowego, za zgodą Rady Pedagogicznej; 

18) zwolnienia z nauki wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza; 

19) swobodnego wyboru zajęć pozalekcyjnych; 

20) reprezentowania własnej szkoły na zawodach sportowych i konkursach; 

21) wykorzystania w pełni na wypoczynek przerw międzylekcyjnych z wyjątkiem pełnienia 

dyżuru; 

22) zwolnienia z zadań domowych na okres przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji 

letnich. 

 

§ 117 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) zachować się w sposób nienaruszający godności własnej i godności innych osób w szkole i 

poza szkołą; 

2) przeciwstawiać się złu, nie narażać zdrowia i życia swojego, pozostałych uczniów, 

nauczycieli i innych osób; 

3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, przygotowywać się do nich 

oraz właściwie zachowywać się podczas ich trwania; 

4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

5) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności; 

6) szanować światopoglądy i zapatrywania innych ludzi; 

7) pomagać potrzebującym, dla których pomoc młodego człowieka może być użyteczna; 
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8) szanować i chronić przyrodę; 

9) zachowywać w tajemnicy sprawy osobiste powierzone w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to 

ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego; 

10) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, nie ulegać uzależnieniom; 

11) dbać o higienę osobistą, schludny wygląd, zmieniać obuwie, w czasie uroczystości 

szkolnych nosić strój galowy, na który składa się biała bluzka lub koszula i ciemne spodnie lub 

spódnicę, na zajęciach wychowania fizycznego używać odpowiedniego stroju i obuwia 

ustalonego przez nauczyciela wychowania fizycznego. 

12) opuszczone godziny zajęć usprawiedliwiać zwolnieniem lekarskim lub pisemnym 

usprawiedliwieniem rodziców w terminie 7 dni licząc od dnia powrotu do szkoły; 

13) pracować rzetelnie nad poszerzeniem wiedzy i umiejętności (systematycznie, samodzielnie 

i wytrwale); 

14) sumiennie przygotowywać się do zajęć do zajęć szkolnych; 

15) dbać o honor i tradycje szkolną; 

16) okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły; 

17) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, 

nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 

18) współdziałać z innymi uczniami w realizacji zadań szkolnych i być współodpowiedzialnymi 

za wyniki; 

19) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, za uszkodzenia spowodowane 

świadomie odpowiadać materialnie; 

20) jeżeli był promowany warunkowo, uzupełnić w trakcie ferii letnich braki w podstawowych 

wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela 

oraz przedstawić w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego wyniki swojej pracy do oceny; 

21) przebywać w czasie lekcji i przerw na terenie szkoły; 

22) uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych. Wszystkie powyższe urządzenia muszą być 

wyłączone i schowane; 

23) usprawiedliwiać w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych; 

24) przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć. 

2. Uczeń w trakcie zdalnej nauki zobowiązany jest do: 

1) kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadań 

domowych, prac kontrolnych, itp.; 

2) Kontaktowania się z nauczycielem za pomocą ustalonych narzędzi w godzinach zgodnych z 

tygodniowym planem lekcji lub w czasie ustalonym indywidualnie z nauczycielem. 

 

§ 118 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia  skargi do wychowawcy . 

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 
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5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze 

wskazaniem właściwego adresata. 

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o 

sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia 

sprawy. 

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje 

również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które 

dekretowano skargę. 

11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie. 

 

§ 119 

Nagrody i kary 

 

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i 

nagrody: 

1) ustną pochwałę wychowawcy lub innego nauczyciela; 

2) pochwałę dyrektora wobec uczniów szkoły; 

3) list pochwalny wychowawcy; 

4) list pochwalny dyrektora do rodziców; 

5) nagrodę rzeczową; 

6) dyplom uznania. 

2. Szczególne osiągnięcia ucznia w konkursach przedmiotowych, turniejach, igrzyskach 

sportowych lub inne, przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom, oprócz przyznania uczniowi 

wyróżnień wymienionych w ust.1, odnotowuje się na świadectwie szkolnym. 

3. Z okazji zakończenia roku szkolnego uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową za: 

1) 100% frekwencję; 

2) wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz bardzo dobre wyniki w nauce w klasach I - III; 

3) bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,75) i bardzo dobre zachowanie 

począwszy od klasy IV; 

4) osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne przynoszące zaszczyt szkole. 

4. Wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróżnień zgłasza wychowawca oddziału lub inny 

nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą. 

5. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

1)  Uczeń szkoły, rodzic Ucznia szkoły, pracownik szkoły, może złożyć do Dyrektora 

umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące przyznanej Uczniowi nagrody. Wnoszący 

winien się podpisać oraz wskazać adres korespondencyjny; 

2)  Zastrzeżenia złożone anonimowo nie będą rozpatrywane; 

3)  Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia w którym zastrzeżenia zostały 

dostarczone do sekretariatu Szkoły; 

4)  Przed zajęciem stanowiska, Dyrektor występuje do organu który przyznał nagrodę z 
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wnioskiem o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 

wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za 

zasadne; 

5)  W przypadku gdy przyznającym nagrodę był Dyrektor albo Szkoła, Dyrektor występuje do 

Rady Pedagogicznej o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 

7 dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 

wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za 

zasadne. 

 

§ 120 

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły, za lekceważenie nauki i innych 

obowiązków szkolnych, a także za naruszenie porządku szkolnego, uczeń może być ukarany; 

1) ustnym upomnieniem wychowawcy lub innego nauczyciela; 

2) upomnieniem wychowawcy lub innego nauczyciela z wpisaniem do dziennika; 

3) naganą wychowawcy z wpisaniem do dziennika; 

4) upomnieniem lub naganą dyrektora; 

5) upomnieniem lub naganą dyrektora wobec uczniów; 

6) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 

7) obniżenie oceny z zachowania. 

2. Kary nie mogą naruszać godności 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. 

3. Od kary wymierzonej przez wychowawcę lub innego nauczyciela można odwołać się do 

Dyrektora Szkoły, 

4. Odwołanie może kwestionować zarówno winę jak i wysokość kary. 

5. Odwołania mogą wynosić: ukarany uczeń lub jego rodzice, pokrzywdzeni przez ukaranego, 

wychowawca oddziału, Samorząd Uczniowski. 

6. Odwołanie może wnosić w terminie 7 dni od dnia przedstawienia uczniowi decyzji o karze. 

7. Dyrektor Szkoły może zmienić wysokość kary lub uniewinnić ucznia, względnie przekazać 

sprawę do ponownego rozpatrzenia wymierzającemu w pierwszej instancji. 

8. Jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia nie można w 

wyniku zastosowania procedury odwoławczej wymierzyć kary bardziej dotkliwej. 

 

§ 121 

Szczegółowe zasady przeniesienia ucznia do innej szkoły 

 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury przeniesienia ucznia do 

innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty. 

2. Wykroczenia będące podstawą złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły: 

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla 

innych uczniów lub pracowników Szkoły; 

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 
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3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub 

naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych; 

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 

5) kradzież; 

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 

8) czyny nieobyczajne; 

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych 

środków dyscyplinujących; 

11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej; 

12) fałszowanie dokumentów szkolnych; 

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 

 

§ 122 

Procedura postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły 

 

1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz 

protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor 

niezwłocznie powiadamia organa ścigania; 

2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje 

posiedzenie Rady Pedagogicznej danej szkoły. 

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być 

wychowawca oddziału, pedagog szkolny. Uczeń może się również zwrócić o opinię do 

Samorządu Uczniowskiego. 

4. Wychowawca oddziału ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę 

postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, 

wychowawca oddziału zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca oddziału 

informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, 

zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej itp. 

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje 

uchwałę dotyczącą danej sprawy. 

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły. 

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem 

uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje 

wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 

8. Dyrektor kieruje sprawę do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

9. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice. 

10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w 

pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

11. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do 

czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej 
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wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających 

z art. 108 k.p.a . 

 

Rozdział 9  

Rodzice 

 

§ 123 

1. Rodzice uczniów naszej szkoły mają prawo do: 

1) występowania w każdej sprawie dotyczącej dziecka; 

2) zapoznania z kryteriami ocen z każdego przedmiotu; 

3) uzyskiwania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej; 

4) uzyskiwania informacji o ocenach bieżących swojego dziecka; 

5) uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka w ramach działań 

szkoły; 

6) wyrażania opinii o pracy szkoły; 

7) czynnego decydowania o funkcjonowaniu szkoły; 

8) uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach zawartych w odrębnych 

przepisach; 

9) dostępności do statutu szkoły, programów i planów pracy. 

 

§ 124 

 

1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swojego dziecka zgodnie z 

własnymi przekonaniami. 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia 

czynności związanych zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego. 

3. Za uczęszczanie dziecka do szkoły i realizowanie obowiązku nauki odpowiadają rodzice: 

1) rodzice obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) rodzice obowiązani są zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne. 

4. Rodzice ponoszą współodpowiedzialność za postępy dziecka w nauce i zobowiązani są do 

współpracy ze szkołą i realizowania zaleceń nauczycieli. 

5. Rodzice obowiązani są stworzyć dziecku warunki zapewniające przygotowanie się do zajęć 

szkolnych. 

6. W przypadku zaniedbania wykonywania obowiązków rodzicielskich, stosowania przemocy 

wobec dzieci, demoralizacji, wykorzystywania seksualnego szkoła musi zwrócić się do 

organów władzy publicznej (również sądu) o ochronę dziecka. 

7. (uchylono). 

 

Rozdział 10 

Oddział przedszkolny 

 

§ 125 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego 
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1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach 

bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie 

to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co 

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 

3. Cele realizowane są poprzez: 

1) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; 

2) wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 

3) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i 

rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

4) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz 

rozwijanie ich sprawności ruchowej; 

5) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

6) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi 

uczuciowej z rodziną; 

7) wychowanie dla poszanowania dla otaczającej przyrody; 

8) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne; 

9) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka; 

10) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

§ 126 

Organizacja oddziału przedszkolnego 

 

1. Oddział przedszkolny zachowuje odrębności programowe,  a kształcenie i wychowanie jest 

zorganizowane na zasadach określonych dla przedszkoli. 

2. Czas trwania zajęć dydaktycznych jest dostosowany do rozwoju i potrzeb psychofizycznych 

dzieci – nie dłużej jak 30 minut. 

3. Dziecku, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może 

uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, 

w którym kończy 7 lat. 

4. Rekrutację do oddziału przedszkolnego prowadzi się odrębnie. 

 

§ 127 

 

1. Oddział przedszkolny zapewnia dziecku realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, wynosi 25 godzin tygodniowo. 

3. Za 5-godzinny pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym nie pobiera się opłat. 

4. Przerwy w pracy oddziału przedszkolnego ustalone są w czasie trwania ferii szkolnych 

zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

5. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

Dyrektora. 

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym 
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oddziałem uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb i zainteresowania 

dzieci oraz oczekiwania rodziców ustala szczegółowy plan pracy oddziału. 

 

§ 128 

 

1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają i odbierają rodzice. 

2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie 

przez rodziców. 

3. Osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego 

muszą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo. 

 

§ 129 

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym jest odpowiedzialny za: 

1) jakość oraz wyniki pracy, dydaktycznej i wychowawczej; 

2) bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków podczas zajęć; 

3) pobudzanie procesów rozwojowych do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez 

wykorzystywanie ich kreatywności; 

4) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu 

o dopuszczony do użytku w Szkole program wychowania przedszkolnego; 

5) współpracę z pedagogiem oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu 

problemów; 

6) prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz prowadzenie obserwacji pedagogicznej 

służącej poznawaniu swoich wychowanków; 

7) indywidualizację i otoczenie opieką każdego z wychowanków i dostosowują metody i formy 

pracy do jego możliwości. 

2. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

podstawowej nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza analizę gotowości wszystkich 

dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

3. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-

edukacyjnych. 

4. Nauczyciel udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju. 

5. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z Programem Wychowania 

Przedszkolnego i Statutem Szkoły. 

6. Nauczyciel stale doskonali metody pracy z dziećmi, podnosi swoją wiedzę pedagogiczną, 

rozwija i doskonali swój warsztat pracy, uczestniczy w różnych formach doskonalenia 

zawodowego. 

 

§ 130 

Prawa i obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego 

 

1. Rodzic zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania zasad funkcjonowania oddziału przedszkolnego; 
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2) współdziałania z wychowawcą oddziału przedszkolnego w zakresie wszystkich spraw 

związanych z ich funkcjonowaniem; 

3) punktualnego przyprowadzania oraz odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego 

osobiście lub przez osoby upoważnione na piśmie zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecku; 

4) informowania o nieobecności dziecka – zgodnie z przyjętymi zasadami; 

5) przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego. 

2. Obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice potwierdzają 

własnoręcznym podpisem. 

3. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w 

oddziale przedszkolnym; 

2) wybierania swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, o jakiej mowa w art. 83 ust. 2 

Ustawy; 

3) rzetelnej informacji dotyczącej dziecka – jego zachowania i rozwoju, oraz możliwości 

uzyskania dla niego pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Rozdział 11  

Symbole szkolne 

§ 131 

 

1. Szkoła ma własny sztandar. 

2. Sztandar przechowywany jest na terenie szkoły. 

3. Sztandar bierze udział w uroczystościach szkolnych oraz organizowanych przez 

administrację państwową i samorządową oraz organizacje lokalne. 

4. Sztandar może brać udział w uroczystościach religijnych. 

5. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok. 

 

§ 132 

 

1. Szkoła posiada hymn szkolny. Treść hymnu szkolnego: 

 

Jan Paweł II jest dobrym wzorem, Przykładem dla tak wielu z nas, On całym sercem ukochał 

młodzież I jej poświęcił swój wolny czas. 

 

Ref. Stare mury naszej szkoły Łączą nas przez wiele lat. 

Już niejedno pokolenie Wyszło z niej w daleki świat. 
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Pójdziemy drogą, którą nam wskazał, By w życiu dobry ideał mieć 

I w każdej myśli, słowie i czynie Sławić Ojczyznę, szkołę i wieś. 

2. Obowiązkiem każdego ucznia jest znajomość hymnu szkolnego. 

 

§ 133 

 

1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny. 

2. Ceremoniał obejmuje uroczystości: 

1) Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 

2) Święta i rocznice państwowe 

3) Pasowanie na ucznia wraz ze ślubowaniem. 

4) Święto Patrona szkoły. 

 

 

Rozdział 12 Postanowienia końcowe 

 

§ 134 

 

1. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 

2. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do opracowania wersji jednolitej Statutu. 

 

§ 135 

 

Do spraw nie objętych Statutem mają zastosowanie uregulowania prawne zawarte  

w odrębnych przepisach. 

 

§ 136 

 

(uchylono) 


