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PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35). 

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

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

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

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

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

prawodawczej (.tj. Dz. U.  z 2016 r., poz. 283). 

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

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 

 z późn. zm.). 

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

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

 i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843). 

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

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. 

U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.). 

Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

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

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

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

organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. 

poz. 1113). 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 

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

organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. (Dz.U. Nr 3, poz. 28). 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015  roku w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej  innego typu albo szkoły 

publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248). 

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

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

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

z 2014 r. poz. 1170). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie 

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu 

 i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942). 

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę  

w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji 

dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka  

i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie 

dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 

nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012r., poz. 752  

z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 roku zmieniające 

rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 896).  
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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

 

od § 2 do 64 

(uchylono) 

 § 65 

SIEDZIBA SZKOŁY 

 

1. Siedzibą szkoły jest obiekt – zespół budynków dydaktyczno – socjalnych  z salą 

gimnastyczną  oraz teren wokół obiektu z boiskiem wielofunkcyjnym i placem zabaw, 

położony w Konopnicy przy ulicy Szkolnej 18.  

2. Obiekt użytkowany jest wspólnie z Publicznym Gimnazjum w Konopnicy. 

 

§ 66 

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy w Konopnicy. 

 

§ 67 

RODZAJ SZKOŁY 

 

1. Szkoła ogólnodostępna. 

2. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna. 

3. Przy szkole działają oddziały przedszkolne, które są integralną częścią szkoły  

i organizacyjnie podlegają Dyrektorowi Szkoły Podstawowej. 

4. Pracę oddziałów przedszkolnych wyznacza Statut. Do oddziału przedszkolnego 

uczęszczają wszystkie pięciolatki i sześciolatki z obwodu szkoły, a także czterolatki  

i trzylatki przyjęte na prośbę rodziców. 
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5. Do szkoły i oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci z Konopnicy oraz okolicznych 

miejscowości zgodnie  z wyznaczonym przez Wójta i Radę Gminy obwodem szkoły. 

6. Do szkoły i oddziałów przedszkolnych mogą uczęszczać dzieci spoza obwodu szkoły, po 

uprzednim ich zgłoszeniu przez rodziców zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 68 

ORGAN NADZORUJĄCY  

 

1.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty. 

 

 

§ 69  

SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA 

 

1.Społeczność szkolną stanowią uczniowie, ich rodzice nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 

 

§ 70 

CYKL KSZTAŁCENIA 

 

1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 lat jest poprzedzony rocznym, obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym. 

2. Jednostka realizuje szkolny plan nauczania dla klas I-VI podzielony na dwa etapy 

edukacyjne:  

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III;  

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VI. 

3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia o organizacji roku szkolnego. 

4. Pierwsze półrocze każdego roku szkolnego kończy się przed feriami zimowymi w terminie 

ustalonym przez dyrektora szkoły. 

5. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

 

 

 



Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy 

 
6 

 

§ 71 

CEREMONIAŁ SZKOŁY 

 

1. Szkoła posiada sztandar o wymiarach zgodnych z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, który znajduje się w programie wychowawczym 

szkoły. 

3. Szkoła posiada własne logo, które jest używane na pismach urzędowych, zaproszeniach  

i innych drukach szkolnych. 

4. Święto Patrona 72 Pułku Piechoty „Radom” obchodzone jest 3 września. 

5. Poczet Sztandarowy uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach 

związanych ze świętami państwowymi i kościelnymi. 

6. Poczet Sztandarowy może reprezentować szkołę w czasie uroczystości obchodzonych poza 

szkołą. 

7. W skład Pocztu Sztandarowego wchodzą uczniowie kl. VI osiągający dobre wyniki  

w nauce oraz co najmniej dobre zachowanie. 

8. Kandydatów (uczniów) do Pocztu Sztandarowego wybierają wychowawcy klas V-VI. 

 

 

§ 72 

PIECZĘĆ SZKOŁY I STEMPEL 

 

1. Na pieczęciach używana jest nazwa:  

SZKOŁA PODSTAWOWA  

im. 72 PP„RADOM”  

98 - 313 Konopnica, ul. Szkolna 18 

tel./fax 43 842 44 69, NIP: 8321853526  

 

2. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Na pieczęciach i tablicach szkolnych używana jest pełna nazwa szkoły. 

 

§ 73 

STRONY INTERNETOWE SZKOŁY 

 

1. Szkoła posiada własną stronę internetową www.spkonopnica.eu. 

http://www.spkonopnica.eu/
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2. Szkoła posiada stronę na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą Szkoła 

Podstawowa im. 72. Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy.  

 

 

ROZDZIAŁ 7 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 74 

CELE I ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dn. 7 września  

1991 r. oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyki. 

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

3. Realizuje ustalone przez MEN programy nauczania, zawierające podstawy programowe 

obowiązujących przedmiotów ogólnokształcących. 

4. Realizuje zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

5. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasady powszechnej dostępności.  

6. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.  

7. Realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

8. Ocenianie dokonywane jest na podstawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. 

9. Do realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:   

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) świetlicy; 

4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

5) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych. 

10. Celem Szkoły jest kształcenie i wychowywanie dzieci przygotowujące do dalszej nauki  

i życia we współczesnym świecie. Szkoła w szczególności:    

1) umożliwia zdobywanie wiedzy w zakresie niezbędnym do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i rozwijanie dociekliwości poznawczej;    

2) wspomaga przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat 

faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich 

doświadczeniom uczniów; 
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3) kształtuje umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania 

zadań i rozwiązywania problemów;  

4) wspomaga wychowawczą rolę rodziny, kształtując postawy otwartości i tolerancji 

nastawione na wzajemne porozumiewanie się, rozwiązywanie konfliktów, eliminowanie 

agresji, rozwijanie empatii i wrażliwości, a także świadome dążenie do dobra indywidualnego 

i społecznego; 

5) kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 

współczesnym świecie; 

6) stymuluje samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności za siebie  

i innych;  

7) w miarę możliwości organizuje i sprawuje opiekę nad uczniami, stosownie do ich wieku  

i potrzeb; 

8) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

9) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę  

z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, 

rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne; 

10) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły; 

11) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, wychowania i opieki. 

Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji  

i obsługi; 

12) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas 

zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz 

kołach zainteresowań; 

13) umożliwia pełny rozwój osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism 

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

sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych  

w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 

14) zapewnia uczniom możliwość korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz instalowania 

aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego uczniów -  

w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających normy 

obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację; 
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15) szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP. 

11. Celem Szkoły jest rozwijanie u uczniów miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe 

Europy i świata.  

12. Szkoła przygotowuje uczniów do określania własnych wartości i celów życiowych, 

rozpoznawania wartości moralnych, wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich  

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności.   

13. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i przejawami 

patologii społecznej poprzez stosowanie następujących ustaleń:    

1) uczniowie przebywający w szkole pozostają pod opieką dorosłych; 

2) do szkoły dzieci przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami określonymi  

w tygodniowym rozkładzie zajęć. Jeśli muszą znaleźć się w szkole wcześniej, zobowiązane są 

zgłosić się do świetlicy; 

3) w pomieszczeniach do zajęć edukacyjnych oraz na boisku i placu zabaw uczniowie 

przebywają zgodnie z regulaminem tych miejsc; 

4) uczniowie opuszczają szkołę zgodnie z pisemną deklaracją rodziców, samodzielnie lub pod 

opieką wskazanej osoby; 

5) samodzielny powrót ucznia z imprezy pozalekcyjnej, pozaszkolnej lub powrót pod opieką 

innych niż rodzice osób wymaga dodatkowej pisemnej zgody rodziców; 

6) obecność gości z zewnątrz (nieuwzględniona w planie pracy na dany rok) musi być 

uzgodniona z dyrektorem szkoły.    

14. Szczegółowe ustalenia dotyczące bezpieczeństwa w szkole są zawarte w „Regulaminie 

dyżurów nauczycielskich” oraz w „Planie ewakuacji szkoły”.    

 

 

§ 75 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA SZKOŁY 

 

1. Określana jest przez:  

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania; 

2) Program Wychowawczy Szkoły; 

3) Szkolny Program Profilaktyki.  
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§ 76 

ZADANIA DYDAKTYCZNE SZKOŁY 

 

1. Nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem. 

2. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia. 

3. Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych 

treści. 

4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-

skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp. 

5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego. 

6. Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą 

w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie. 

7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego. 

8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej. 

9. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, 

porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii 

informacyjno -  komunikacyjnych we współpracy z nauczycielem bibliotekarzem przy 

wykorzystaniu zasobów multimedialnych i księgozbioru biblioteki. 

10. Kształtowanie umiejętności kluczowych, czyli planowania i organizowania uczenia się, 

skutecznej komunikacji, efektywnego współdziałania w zespole, twórczego rozwiązywania 

problemów, poszukiwania i wykorzystywania informacji, a także rozwijanie osobistych 

zainteresowań. 

11. Edukacja medialna czyli wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania 

mediów.  

12. Edukacja zdrowotna: kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi 

oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu.    

13. Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów społecznych.  
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§ 77 

PRIORYTETY I ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY 

 

1. Kształtowanie osobowości dziecka zgodnie z systemem wartości humanistycznych.   

2. Praca wychowawcza nastawiona na wzajemne porozumiewanie się, kształtująca postawę 

świadomego dążenia do dobra indywidualnego i społecznego.   

3. Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za siebie  

i innych.   

4. Działania konsekwentne i wspólne dla całej Rady Pedagogicznej oparte na przekonaniu,  

iż  nauczycielskie autorytety są niezbędne w procesie wychowania.    

5. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez:    

1) ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka;  

2) rozwijanie wzajemnych kontaktów opartych na życzliwości, otwartości i szczerości;  

3) życzliwą i fachową pomoc; 

4) wspólne uczestnictwo w życiu szkoły.    

6. Wychowanie oznacza dla szkoły:    

1) rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna;  

2) utrwalanie postawy otwartości i tolerancji; 

3) wpajanie zasad i norm życia społecznego; 

4) wzmacnianie zachowań, które ułatwiają prawidłową komunikację i rozwiązywanie 

konfliktów oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z uczuciem złości; 

5) przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym;  

6) rozwijanie empatii i wrażliwości na problemy środowiska.    

7. Podjęte w Szkole działania wychowawcze mają:    

1) przygotować do rozpoznawania wartości moralnych;   

2) przygotować do określania własnych wartości i celów życiowych;  

3) przygotować do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, kształtować 

postawy propaństwowe, uczyć współdziałania, ugruntować postawę szacunku dla dobra 

wspólnego; 

4) uczyć świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji.  
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§ 78 

ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY 

 

1. Zapewnienie uczniom i ich rodzicom pomocy pedagogiczno-psychologicznej.  

2. Powołanie zespołu do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy  

psychologiczno – pedagogicznej uczniowi szkoły, który:  

1) składa się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem;  

2) tworzy dyrektor niezwłocznie po:  

a) otrzymaniu orzeczenia PPP,  

b) lub przekazaniu przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno- pedagogiczną, 

c) ma wyznaczonego przez dyrektora koordynatora, jedna osoba może koordynować pracę 

kilku zespołów.  

3.  Zespół wykonuje niżej wymienione zadania:  

1) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym 

szczególne uzdolnienia; 

2) określa zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych  

w orzeczeniu lub opinii PPP; 

3) przekazuje dyrektorowi zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej; 

4) zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz przedstawia ją dyrektorowi 

po każdym spotkaniu; 

5) opracowuje dla ucznia plan działań wspierających; 

6) dokonuje wielopoziomowej oceny efektywności pomocy psychologiczno– pedagogicznej; 

7) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

8)  odbywa spotkania, zgodnie z poniższym opisem.  

4. Spotkania zespołu:   

1) odbywają się w miarę potrzeb; 

2) spotkania zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu; 

3) w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice, których o terminie spotkania             

zespołu informuje dyrektor;  
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4) w spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:   

a) na wniosek dyrektora przedstawiciel PPP, w tym poradni specjalistycznej, 

b) na wniosek rodzica ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, logopeda lub 

inny specjalista; 

5) osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu zespołu; 

6) terminy spotkań zespołu i podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach 

zespołu znajdują się w karcie indywidualnych potrzeb ucznia, nie ma więc potrzeby pisać 

protokołu spotkań.  

 5. Zadania dyrektora szkoły:   

1) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną; 

2) tworzy zespół, który planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej uczniowi; 

3) wyznacza koordynatora prac zespołu lub zespołów; 

4) na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy 

będą realizowane; 

5) informuje na piśmie rodziców o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których 

poszczególne formy pomocy będą realizowane, niezwłocznie po ustaleniu; 

6) w/w ustalenia wpisuje do karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz umieszcza datę 

 i podpis; 

7) informuje rodziców o terminie spotkania zespołu; 

8) wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawicieli PPP, w tym poradni 

specjalistycznej; 

9) przyjmuje przedstawioną przez zespół kartę indywidualnych potrzeb ucznia po każdym 

spotkaniu zespołu; 

10) decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej na podstawie oceny zespołu dokonanej na wniosek 

rodziców, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub zajęcia 

terapeutyczne.  

6. Czynności koordynatora zespołu:    

1) zwołuje spotkanie zespołu, podając cel spotkania; 

2) prowadzi spotkanie; 
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3) kieruje pracami zespołu; 

4) przedstawia dyrektorowi zalecane przez zespół formy, sposoby i okres udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej wypracowane przez zespół; 

5) dba o wypełnienie karty indywidualnych potrzeb ucznia, w tym po spotkaniu o podpisy 

osób, które wzięły w nim udział; 

6) przedstawia dyrektorowi kartę indywidualnych potrzeb ucznia po każdym spotkaniu; 

7) pobiera i oddaje kartę z indywidualnej teczki ucznia objętego pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną; 

8) poucza osoby biorące udział w spotkaniu zespołu o obowiązku nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu zespołu (najlepiej na początku spotkania); 

9) nawiązuje kontakty z PPP, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – ustala rozwiązania organizacyjne, jeśli 

wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustala czas, miejsce zajęć, ilość osób  

w grupie); 

7. Etapy działań szkoły związane z udzielaniem uczniowi pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej – lista kontrolna.   

1) powołanie przez dyrektora zespołu do planowania i koordynowania udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniowi niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia z PPP,  

lub przekazaniu przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno- pedagogiczną; 

2) wyznaczenie przez dyrektora osoby koordynującej pracę zespołu; 

3) spotkanie zespołu w celu założenia karty indywidualnych potrzeb ucznia i ustalenia     

zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, określenia 

zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, które są częścią kart.  Przekazanie dyrektorowi w/w zaleceń; 

4) ustalenie przez dyrektora formy, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy pomocy będą 

realizowane; 

5) Niezwłoczna informacja pisemna dyrektora do rodziców o  ustalonych formach, sposobach 

i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oraz wymiarze godzin, 

w których poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

6) opracowanie przez zespół planu działań wspierających dla ucznia na podstawie w/w 

ustaleń dyrektora; zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne 
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potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny 

plan działań wspierających dla tych uczniów; 

7)  prowadzenie przez zespół karty indywidualnych potrzeb ucznia; 

8) spotkania zespołu ze zwróceniem uwagi na spotkania dotyczące oceny efektywności   

pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi; 

9) przedstawianie karty indywidualnych potrzeb ucznia dyrektorowi po każdym spotkaniu,                

10) dołączenie karty do indywidualnej teczki ucznia objętego pomocą psychologiczno -  

pedagogiczną; 

11) Wydanie oryginału karty rodzicowi ucznia po ukończeniu szkoły lub po przejściu ucznia 

do innej szkoły; w dokumentacji pozostaje kopia karty. Za zgodą dyrektor przekazuje kopię 

karty do szkoły lub placówki, do której uczeń został przyjęty.   

8. Organizowanie opieki pomocy dla uczniów osieroconych, niepełnosprawnych, przewlekle 

chorych oraz uczniów z rodzin patologicznych i mających szczególne trudności materialne 

poprzez: 

1) wnioskowanie do odpowiednich organów i instytucji o przyznanie im pomocy materialnej, 

np. GOPS, fundusz GK ds. RPAiPN przy Urzędzie Gminy w Konopnicy; 

2) częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat szkolnych; 

3) organizowanie akcji pomocy socjalnej; 

4) wnioskowanie o umieszczenie ucznia w Domu Dziecka lub rodzinie zastępczej; 

5) kontakt z komórką ds. nieletnich w Komendzie Policji; 

6) kontakt z kuratorem sądowym, w wypadku, gdy dziecko, rodzina go posiada. 

9. Zadania opiekuńcze dotyczą zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, a w szczególności:    

1) wszyscy uczniowie podczas pobytu na terenie szkoły w czasie lekcji i zajęć 

pozalekcyjnych znajdują się pod opieką nauczycieli i opiekunów zgodnie z przyjętym 

tygodniowym rozkładem zajęć, planem zajęć dodatkowych, planem dyżurów i zakresem 

obowiązków poszczególnych pracowników szkoły;  

2) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia i dąży do 

zabezpieczenia dostrzeżonych zagrożeń, o których zobowiązany jest do niezwłocznie 

zawiadomić Dyrektora Szkoły lub woźnego;  

3) nauczyciele mają obowiązek na każdej lekcji kontrolować frekwencję uczniów;  

4) w salach o zwiększonym ryzyku wypadku (sala gimnastyczna, pracownia, informatyczna) 

opiekun sali opracowuje regulamin pracowni i zapoznaje z nim uczniów na pierwszych 

zajęciach w danym roku szkolnym;   
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5) w sali gimnastycznej i na boisku prowadzący zajęcia sprawdzają sprawność sprzętu 

sportowego i dostosowują wymagania oraz formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów  

i bazy lokalowej; 

6) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele aktywnie pełnią dyżury wg opracowanego 

harmonogramu; 

7) wszyscy uczniowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków;   

8) w trakcie pobytu uczniów poza terenem szkoły (np. podczas wycieczek, zawodów 

sportowych itp.) opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel;  

9) wszystkie wycieczki są organizowane zgodnie ze „Regulaminem wycieczek szkolnych”. 

Organizowanie wycieczek wymaga wypełnienia "Karty wycieczki", listy uczestników 

wycieczki, deklaracji zgody rodziców ucznia, karty rozliczenia finansowego wycieczki, 

według wzorów do w/w regulaminu. Wyjścia poza teren szkoły zgłaszane są Dyrektorowi 

Szkoły; 

10) opiekę nad dziećmi poza terenem szkoły sprawują nauczyciele według przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa uczniów;   

11) nauczyciel planujący "zieloną szkołę" lub wycieczkę powinien przedstawić Dyrektorowi 

Szkoły opracowany program w terminie nie krótszym niż tydzień przed planowanym 

wyjazdem, z wyszczególnieniem osób sprawujących opiekę nad dziećmi; 

12) w sprawie dni wolnych od nauki szkolnej, ustalonych na początku roku szkolnego, 

rodzice składają pisemną deklarację o uczestniczeniu lub nie w zajęciach opiekuńczo – 

wychowawczych organizowanych przez szkołę w wyznaczonych dniach. 

10. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział klasowy ogólnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi - wychowawcy.    

11. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wskazane jest aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.   

12. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje dożywianie na stołówce.    

13. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.   

14. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor 

Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 

15. Informowanie rodziców przez Dyrektora Szkoły lub nauczyciela w sytuacji pogorszenia 

się stanu zdrowia dziecka. 

16. W sytuacjach nagłych powiadamiany jest lekarz pierwszego kontaktu lub wzywane jest 

pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.  



Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy 

 
17 

 

17. Całość postępowania w różnorodnych przypadkach zagrażających zdrowiu lub życiu 

dziecka określają odpowiednie „Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów  

w szkole”. 

 

§ 79 

FORMY REALIZACJI ZADAŃ   

 

1.Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych szkoła realizować 

będzie w poszczególnych zakresach poprzez:   

1) podtrzymywanie godności i tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w tym:    

a) organizowanie uroczystości, obchodów związanych z wybranymi rocznicami 

historycznymi zgodnie z kalendarzem imprez,   

b) organizowanie konkursów szkolnych i udział w konkursach międzyszkolnych,   

c) dobrowolne uczestnictwo w lekcjach katechezy po uprzednim zgłoszeniu przez rodziców;    

2) rozwijanie samodzielności uczniów oraz przygotowanie ich do wypełniania przyszłych 

obowiązków, a w tym:        

a) zajęcia edukacyjne wynikające z tygodniowego rozkładu oraz zajęcia pozalekcyjne  

(w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły),   

b) projekty edukacyjne,   

c) udział w imprezach kulturalnych, naukowych i sportowych, 

d) zapewnienie indywidualnego toku lub programu nauczania w uzasadnionych przypadkach;  

3) organizowanie zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych; 

4) organizowanie zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwój zainteresowań; 

5) promowanie i ochronę zdrowia uczniów, w tym:    

a) roztaczanie opieki medycznej (w miarę możliwości),   

b) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom,   

c) zajęcia korekcyjne w miarę posiadanych środków finansowych,  

d) dbałość o higienę pracy,   

e) zapewnienie wypoczynku,   

f) organizowanie żywienia.    
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ROZDZIAŁ 8 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

§ 80 

CELE I  ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności  

intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. 

2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały 

się w tym, co jest dobre, a co złe. 

3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów  

i porażek. 

4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach  

z dziećmi i dorosłymi. 

5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  

zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. 

6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach 

i grach sportowych. 

7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. 

8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki 

plastyczne. 

9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. 

10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są 

ważne w edukacji szkolnej. 

11. Kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania 

umiejętności pisania. 

12. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez 

rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie 

pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach 
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edukacyjnych. 

13. Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi, w tym nad dziećmi   

niepełnosprawnymi, w czasie zajęć w szkole oraz zajęć realizowanych poza  jednostką. 

14. Stymulowanie rozwoju wychowanków z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego 

rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowywaniu dziecka. 

15. Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 

16. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewnienie w miarę potrzeb  

konsultacji i pomocy specjalistycznej. 

17. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach    

edukacyjnych. 

18. Współdziałanie z rodzicami (podmiotami sprawującymi pieczę zastępczą) w celu   

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

19. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 

 

§ 81 

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

1. Celem oddziału przedszkolnego jest ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz wczesna jego 

edukacja zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach 

ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, oraz realizowanie celów 

określonych w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie,  

a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Zadania oddziału przedszkolnego:  

1) wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego 

potencjału i możliwości rozwojowych; 

2) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz 

rozwijanie ich sprawności ruchowej;  

3) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmocnienie więzi 

uczuciowej z rodziną;  

4) budowanie systemu wartości, w tym wychowywania dzieci tak, żeby lepiej orientowały się 

w tym, co jest dobre, a co złe; 

5) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie 

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek; 
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6) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach  

z dziećmi i dorosłymi; 

7) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

9) wychowanie obywatelskie i patriotyczne; 

10) nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, w tym umiejętności czytania  

i kreślenia symboli graficznych; 

11) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie 

reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem 

nabywania umiejętności czytania); 

12) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 

13) przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym; 

14)  wychowanie przez sztukę: 

a) dziecko widzem i aktorem, 

b) muzyka, śpiew, pląsy i taniec, 

c) różne formy plastyczne; 

15) integrowanie treści edukacyjnych; 

16) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych;  

17) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń;  

18) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 

19) zapewnienie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, 

psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej 

oraz życzliwego i podmiotowego traktowania; 

20) rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnych interwencji 

specjalistycznych;  

21) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy 

specjalistycznej;  

22) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej  

i językowej. 
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§ 82 

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

2. Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków. 

3. Organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny  

szkoły. 

4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o treści  

podstawy programowej i wybranych programów wychowania przedszkolnego. 

5. Do oddziałów przedszkolnych obowiązkowo uczęszczają dzieci pięcioletnie oraz  

sześcioletnie, objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

6. Przy szkole podstawowej istnieją także oddziały dzieci trzyletnich i czteroletnich. 

7. Dzienny czas pracy oddziałów przedszkolnych rozpoczyna się o godzinie 7.30                         

a kończy się o 16.00. 

8. Oddziały przedszkolne realizują podstawę  programową w pięciogodzinnym wymiarze   

godzin. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. Czas trwania zajęć    

dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych 

dzieci. 

9. Każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym wiąże się z opłatą  

ustaloną na podstawie tekstu ustawy MEN z dnia 13 czerwca 2013 (Dz. U. z 2013r. poz.827). 

10. W oddziale przedszkolnym  obowiązkowo zapewnia się  formę zajęć dodatkowych 

dzieciom odbywającym przygotowanie przedszkolne (rytmika, język obcy nowożytny).  

11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości 

rozwojowych dziecku wynosi: 

1) 15 minut z dziećmi w wieku 3 – 4 lata; 

2) 30 minut z dziećmi w wieku 5 – 6 lat. 

12. Przedszkole może rozszerzyć swoją statutową ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby 

i możliwości edukacyjne dzieci. Zajęcia dodatkowe nie mogą wiązać się z ponoszeniem 

dodatkowych opłat przez rodziców. 

13. Oddział przedszkolny  organizuje bezpłatną naukę religii  na życzenie rodziców, dla 

grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci. Za zgodą rodziców dzieci z oddziału 

przedszkolnego mogą uczęszczać na nieobowiązkowe zajęcia z religii. Czas trwania wynosi 

tygodniowo 2 razy po 30 minut. 

14. Szczegółową organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia. 
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15. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy. 

16. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym: 

1) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się 

swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela; 

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), 

dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane 

są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe  

i ogrodnicze); 

3) co najmniej  jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 

według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 

4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację: dowolnie wybranych 

przez nauczyciela czynności, z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, 

samoobsługowe, organizacyjne, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć 

rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. 

17. Przerwa w pracy oddziałów przedszkolnych ustalona została przez organ prowadzący na 

wniosek dyrektora szkoły w terminie 1 – 31 sierpnia. 

18. W oddziale przedszkolnym sprawuje się opiekę dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem możliwości lokalowych szkoły: 

1) przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela; 

2) zależnie od wprowadzonych zajęć dodatkowych opiekę mogą sprawować inni nauczyciele; 

3) w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy  itp.) dzieci znajdują się pod 

opieką nauczyciela oraz innego pracownika pedagogicznego, bądź pracownika obsługi. 

19. Dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą korzystać ze stołówki szkolnej: 

1) z obiadów jednodaniowych odpłatnych przez rodziców, wydawanych w punkcie                                         

żywieniowym w budynku przedszkolnym; 

2) herbaty wydawanej w oddziałach przedszkolnych, odpłatnej przez rodziców; 

3) godziny korzystania z w/w posiłków reguluje ustalony harmonogram. 
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§ 83 

ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 

PRZEDSZKOLNYM 

 

1. W miarę swoich możliwości szkoła, może organizować w oddziale przedszkolnym opiekę 

dla dzieci niepełnosprawnych.  

2. Na wniosek dyrektora za zgodą organu prowadzącego w szkole może być utworzony 

przedszkolny oddział integracyjny. 

3. Liczba dzieci w przedszkolnym oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 

osób, w tym 3 - 5 niepełnosprawnych. 

4. Oddział integracyjny powierza się nauczycielowi ze specjalnym przygotowaniem 

pedagogicznym oraz   zatrudnia się specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. 

5. W oddziale z dziećmi niepełnosprawnymi tj. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną   

w stopniu znacznym umiarkowanym z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem  

i niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela. Do  przedszkolnego 

oddziału integracyjnego mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenia Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej określające ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu 

zdrowia. 

6. Dzieci niepełnosprawne mogą być także  przyjęte do oddziału ogólnodostępnego   

w przypadku braku oddziału integracyjnego na terenie gminy ale tylko za zgodą dyrektora. 

Dzieci te muszą posiadać orzeczenie z Poradni Psychologiczno  - Pedagogicznej  

z zaleceniami przebywania w oddziale przedszkolnym ogólnodostępnym. Nauczyciel swoją 

zgodę sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym wyraża na piśmie. 

7. Dla dzieci niepełnosprawnych szkoła może także organizować indywidualne zajęcia 

rewalidacyjno - wychowawcze w domu. Dzieci te muszą posiadać orzeczenie z Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej z zaleceniami organizacji takich zajęć. 

 

§ 84 

REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

1. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący szkołę na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku.  

2. Regulamin rekrutacji znajduje się w osobnym dokumencie szkoły.  

3. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
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4. Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie 

dziecka do przedszkola. 

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów składają w oddziałach przedszkolnych wniosek 

w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. 

7. Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych są składane osobiście 

dyrektorowi lub wychowawcom. 

8. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest na wolne miejsca. Informację  

o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor, po 

rozpatrzeniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci 

uczęszczające już do oddziałów przedszkolnych. Informacja umieszczana jest na stronie 

internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.  

9. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje 

o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka 

do oddziałów przedszkolnych. Komunikat jest publikowany na stronie internetowej szkoły 

oraz na tablicy ogłoszeń. 

10. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez 

dyrektora. 

 

§ 85 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA 

 

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

przepisów oświatowych oraz statutu szkoły, w szczególności ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego; 

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 

3) poszanowania jego godności osobistej; 

4) poszanowania jego własności; 

5) rocznego przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego; 

6) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 
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7) dostosowania wymagań do możliwości psychofizycznych dziecka oraz opieki 

psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Wychowanek ma obowiązek: 

1) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów; 

2) po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy; 

3) zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy; 

4) nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom; 

5) być posłusznym poleceniom wychowawcy; 

6) nie oddalać się od grupy. 

 

§ 86 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 

 

1. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych  

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu  w przedszkolu oraz  

w trakcie zajęć poza terenem przedszkola; 

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym jak 

i psychicznym; 

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.; 

4) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę 

potrzeb konsultację i pomoc. 

2. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, 

nauki i wypoczynku. 

3. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby 

dorosłej. 

4. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców. W sytuacjach koniecznych, 

gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego. 

5. W czasie spacerów i wycieczek poza teren Przedszkola obowiązują następujące zasady: 

1) dzieci 3 - 4 letnie wymagają opieki jednej osoby dorosłej na 10 dzieci; 

2) dzieci 5 - 6 letnie wymagają opieki jednej osoby dorosłej na 15 dzieci. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa dzieci zawarte są  

w  regulaminie spacerów i wycieczek. 



Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy 

 
26 

 

7. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziałów przedszkolnych odpowiadają rodzice lub 

upoważniona przez nich osoba pełnoletnia; na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania 

i odbierania dzieci. 

8. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

9. Upoważnienie może być również udzielone osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13 rok 

życia. 

3) osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu. Nauczyciel 

przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym 

przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli 

jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję. 

10. Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe, udziela się go w formie pisemnej. 

11. Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość 

wskazanego w treści pełnomocnictwa. 

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

13. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziałów 

przedszkolnych przez upoważnioną  przez nich osobę. 

 

 

§ 87 

ZADANIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

1. W oddziale przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym 

do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą  

i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość  

i wyniki tej pracy oraz za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Szanuje godność dziecka  

i respektuje jego prawa. 

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym 

programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 
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4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w oddziale 

i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.; 

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną i inną; 

7) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

zawodowego; 

8)  dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska 

o estetykę pomieszczeń; 

9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 

10)  współdziałanie z rodzicami  w sprawach wychowania  i nauczania dzieci  

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności  

z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania 

informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

11)  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

12)  realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących; 

13)  czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał; 

14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

15) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających  z bieżącej 

działalności jednostki. 

4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje 

kontakt z ich rodzicami w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci; 

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

3) włączenia ich w działalność szkoły. 

5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej   

ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo 

- oświatowych. 
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§ 88 

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI  Z RODZICAMI 

 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym 

oddziale; 

2) pozyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania 

i rozwoju; 

3) uzyskiwania porad i wskazówek nauczycieli  w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

oddziału przedszkolnego; 

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego organowi 

prowadzącemu  i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo 

w radzie rodziców; 

6) planowych systematycznych spotkań z nauczycielem oddziału; 

7) zebrań grupowych  – na początku roku szkolnego oraz  po pierwszym półroczu; 

8) konsultacji i rozmów indywidualnych z nauczycielem, dyrektorem - według potrzeb, 

9) zajęć otwartych połączonych z pedagogizacją – 1 lub 2 razy w roku; 

10) uroczystości i spotkań okolicznościowych – według kalendarza imprez; 

11) festyny rodzinne; 

12) wspierania ich wychowawczych wysiłków poprzez profilaktykę i terapię      

pedagogiczną; 

13) włączania się w organizację życia przedszkolnego; 

14) życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej 

treści itp.; 

15) współdziałania w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny  i oddziału oraz 

budzenia wzajemnego zaufania. 

3. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać 

na zakończenie roku szkolnego list pochwalny od dyrektora i rady rodziców. 
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ROZDZIAŁ 9 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 89 

ORGANY SZKOŁY 

 

1. Organy szkoły mają zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i poszczególnymi regulaminami. 

2. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 90 

DYREKTOR SZKOŁY 

 

1. Dyrektor kieruje placówką oświatową i reprezentuje ją na zewnątrz : 

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

psychofizycznego  poprzez  aktywne  działania  prozdrowotne;   

 2)  realizuje  uchwały  rady  szkoły oraz  rady  pedagogicznej; 

3) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z rada pedagogiczną, rodzicami  

i samorządem  uczniowskim; 

4) współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w  zakresie  

organizacji  praktyk  pedagogicznych. 

2. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady 

pedagogicznej. 

3. Jest organem administracji oświatowej: 

1) może zezwolić na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza 

szkołą; 

2) zezwala na indywidualny program  lub tok nauki; 

3) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych  

możliwościach  uczestniczenia ucznia w tych zajęciach; 

4) organizuje nauczanie indywidualne ucznia; 
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5) decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi, zajęciami 

specjalistycznymi; 

6) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście, który uzyskał  

akceptację  komisji  kwalifikacyjnej. 

4. Odpowiada  za  dydaktyczny  i  wychowawczy  poziom  szkoły: 

1) dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania i jest odpowiedzialny za 

uwzględnienie w zestawie całości podstawy programowej ustalonej dla danego etapu 

edukacyjnego; 

2) na  podstawie ramowego planu  nauczania  ustala  szkolny  plan  nauczania; 

3) ustala wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych; 

4) może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo - zadaniowe, powołuje przewodniczących tych zespołów. 

5. Wspomaga  rozwój  zawodowy  nauczyciela: 

1)  zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy; 

2)  zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli; 

3)  ocenia  dorobek  zawodowy  nauczyciela  za okres stażu; 

4)  opracowuje wieloletni  plan doskonalenia  zawodowego nauczycieli. 

6. Sprawuje  nadzór  pedagogiczny: 

1)  we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w szkole 

planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły; 

2)  inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości 

pracy szkoły oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego; 

3)  przekazuje wnioski z mierzenia jakości pracy szkoły radzie pedagogicznej i samorządowi 

uczniowskiemu; 

4)  gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy; 

5)  ocenia pracę nauczycieli; 

6)  przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

 7. Jest pracodawcą i kierownikiem zakładu pracy: 

1)  powierza funkcję kierownika świetlicy szkolnej oraz odwołuje go z tej funkcji; 

2)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

3)  organizuje pracę w szkole, opracowuje regulamin pracy; 

4)  opracowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły; 

5)  opracowuje projekt planu finansowego szkoły; 
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6)  ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych; 

7)  właściwie gospodaruje mieniem szkoły; 

8)  stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w  szkole; 

9)  przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły; 

10) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. 

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

specjalnego ucznia; 

12) odpowiada z organizację zajęć dodatkowych. 

7. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

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

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

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

9. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.   

10. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 

 

§ 91 

WICEDYREKTOR SZKOŁY 

 

1. Istnieje możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora szkoły na podstawie ustawy  

z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 

2. Wicedyrektor wykonuje obowiązki zgodnie z zakresem powierzonym przez Dyrektora 

Szkoły, a w szczególności: 

1) zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności; 

2) organizuje proces badania jakości pracy szkoły wraz z opracowywaniem niezbędnej do 

tego celu dokumentacji; 
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3) odpowiada za spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego i prowadzi niezbędną do 

tego celu dokumentację (księga ewidencji i księga uczniów); 

4) ustala zastępstwa za nieobecnych nauczycieli; 

5) odpowiada za organizację konkursów, imprez i uroczystości szkolnych; 

6) ustala i sprawuje nadzór nad dyżurami nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych; 

7) sprawuje nadzór nad biblioteką szkolną, świetlicą i zajęciami pozalekcyjnymi; 

8) czuwa nad działalnością organizacji uczniowskich w szkole; 

9) koordynuje pracę zespołów nauczycielskich w szkole; 

10) czuwa nad prawidłowością realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych; 

11) opracowuje sprawozdawczość szkoły według  potrzeb; 

12) kontroluje zgodność i prawidłowość zapisów w dokumentacji dydaktyczno – 

wychowawczej nauczycieli; 

13) współuczestniczy w układaniu programów i planów szkolnych; 

14) pełni opiekę nad dokumentacją nauczycieli odbywających staże na kolejne stopnie 

awansu zawodowego; 

15) wykonuje inne nieprzewidziane czynności, wynikające z potrzeb i poleceń Dyrektora 

Szkoły; 

16) dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe  

w obwodzie szkoły. 

 

§ 92 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

4) podejmowanie uchwał  w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w  szkole; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

7) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieobecności nieusprawiedliwionej; 

8) podejmowanie decyzji o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zgody 
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rodziców; 

9) uchwalanie statutu szkoły i wprowadzanie zmian do statutu; 

10) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły (tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych); 

2) projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły; 

3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielem odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

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

6) sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego; 

7) wnioski do poradni psychologiczno - pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności 

w nauce uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii w trakcie nauki w szkole 

podstawowej; 

8) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariatu lub innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

9) szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum; 

10) kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze. 

3. Rada Pedagogiczna ponadto: 

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

innych funkcji kierowniczych w szkole; 

2) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych w szkole; 

3) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 

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

prowadzącego: 

a) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli, 
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b) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w 

szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

c) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, 

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

 

 

§ 93 

RADA RODZICÓW 

1. W szkole działa Rada Rodziców. 

2. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców uczniów szkoły i reprezentuje 

ich prawa zbiorowe. 

3. Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.  

4. W skład Rady Rodziców wchodzą: 

1) prezydium rady: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz,   

przedstawiciele z każdego oddziału w liczbie 1 osoba. 

5. Rada Rodziców posługuje się własną pieczęcią, której wzór określony jest w regulaminie 

rady. 

6. Rady oddziałowe (trójki klasowe) wybierane są w tajnych wyborach podczas zebrania 

rodziców na pierwszym spotkaniu danego oddziału w nowym roku szkolnym, przy czym 

jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

7. Zadania trójki klasowej: 

1) współdziałanie w bieżącym planowaniu pracy wychowawczej klasy; 

2) pomoc wychowawcom klas w rozwiązywaniu bieżących spraw; 

3) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy rodziców; 

4) opieka nad klasą lekcyjną (pomoc w pracach remontowych i wystroju klasy); 

5) pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych; 

6) w zebraniach Rady Rodziców bierze udział wychowawca klasy oraz mogą brać udział inne 

osoby zaproszone przez radę lub wychowawcę klasy; 

7) Rada Rodziców występuje do organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw 

szkoły; 

8) w przypadkach uzasadnionych rodzice mogą występować do Dyrektora Szkoły o zmianę 

wychowawcy oraz nauczyciela przedmiotu; 

9) Rada Rodziców oddziału I – III może wnioskować o pozostawienie zwiększonego stanu 

liczebnego, jeśli nowi uczniowie dojdą w czasie trwania roku szkolnego. 
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10. Do kompetencji opiniodawczo - doradczych Rady Rodziców należy: 

1) przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących „życia szkoły”; 

2) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków  

z dobrowolnych składek i innych źródeł; 

3) Rada Rodziców uczestniczy w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły,  

w tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki  oraz zadań 

opiekuńczych; 

4) Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków 

finansowych, zwłaszcza na działalność opiekuńczo - wychowawczą, gromadzi własne 

fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, wydatkuje je 

zgodnie z regulaminem; 

5) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych; 

6) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

7) rada ma prawo wnioskować w sprawie prowadzenia zajęć: 

a) dodatkowych, 

b) prowadzonych w ramach psychologiczno- pedagogicznej, 

c) rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. 

 

 

§ 94 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, który jest organem 

reprezentującym ogół uczniów.  

2. Samorząd działa zgodnie z własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Szkoły. 

3. Samorząd ma opiekuna – nauczyciela, wybranego z grona nauczycielskiego. 

4. Pracami Samorządu Uczniowskiego kieruje Rada Samorządu Uczniowskiego. 

5. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa 

regulamin uchwalony przez uczniów.  

6. Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

1) przedstawianie organom szkoły wniosków i opinii dotyczących funkcjonowania szkoły 

oraz realizacji praw i obowiązków uczniowskich, 
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2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania i samodzielnego rozwiązywania 

problemów własnych, stwarzania warunków do wyzwalania aktywności społecznej uczniów, 

motywowania uczniów do jak najlepszego wypełniania obowiązków uczniowskich w szkole, 

3) przedstawianie propozycji do planów szkoły, które wynikają z potrzeb i zainteresowań 

uczniów, 

4) propagowanie wśród uczniów podstawowych aktów prawnych a w szczególności: 

a) Konwencji Praw Dziecka, 

b) regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

c) wybranych przepisów Kodeksu Drogowego, 

d) podstawowych zasad BHP i ppoż.; 

5) samorząd może przedstawiać  Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw uczniów, 

6) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

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

8) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  

z Dyrektorem Szkoły; 

10) niedopuszczalne jest organizowanie przez samorządy klasowe imprez na terenie szkoły 

bez zgody dyrektora i wychowawcy klasy. 

 

§ 95 

WSPÓŁPRACA ORGANÓW SZKOŁY 

 

1. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski współdziałają ze 

sobą poprzez stałą i bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych 

działaniach.   

2. Zaistniałe spory pomiędzy organami rozwiązywane są na najbliższym zebraniu Rady 

Pedagogicznej lub specjalnie zwołanym zebraniu przez dyrektora po uprzednim, pisemnym 

zgłoszeniu zaistnienia sporu przez osoby zainteresowane. Dyrektor zwołuje zebranie w ciągu 

7 dni licząc od daty wpływu pisma.   

3. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej 

poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. 
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4. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” 

z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

5. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

 

ROZDZIAŁ 10 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 96 

PRAWA UCZNIA: 

1. Uczniami szkoły są dzieci, które realizują w niej obowiązek szkolny.  

2. Uczniom przysługują prawa do:    

1) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu 

wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania 

oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi; 

2) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy; 

3) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych   i koleżeńskich oraz 

do samooceny przy wystawianiu oceny zachowania; 

4) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły oraz swobody wyrażenia przekonań 

światopoglądowych, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej; 

5) decydowania o wstąpieniu do wybranej przez siebie organizacji; 

6) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym zajęć podtrzymujących 

tożsamość narodową, etniczną, językową, kulturową oraz możliwości korzystania z zajęć 

etyki, religii; 

7) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, 

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

8) do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych i feryjnych; 

9) do opieki socjalnej, korzystania z pomocy materialnej, pomocy pedagoga, psychologa i 

innych nauczycieli specjalistów o ile zatrudnieni są w szkole; 

10) znajomości wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania, form sprawdzania osiągnięć i 

treści nauczania; 

11) do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności; 

12) do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów 

wiadomości, zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami  Oceniania; 
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13) do dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie  

z opanowaniem materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia jego wiedzy 

lub umiejętności; 

14) uczęszczania na lekcje religii (etyki) na podstawie pisemnej deklaracji woli złożonej 

przez rodziców lub prawnych opiekunów; 

15) korzystania ze zbiorów biblioteki zgodnie z jej regulaminem oraz z pomocy 

dydaktycznych przygotowanych przez nauczyciela i przez niego nadzorowanych; 

16) odbywania zajęć w czystych, oświetlonych i ciepłych salach (w temperaturze powyżej + 

15
0
 C ); 

17)  realizowania indywidualnego toku nauki lub programu nauki na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach; 

18) opieki świetlicowej dla uczniów; 

19) do nagród i wyróżnień; 

20) korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej na podstawie odrębnych 

przepisów; 

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

nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa; 

22) ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów 

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

ucznia nietykalności osobistej; 

23) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 

3. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy 

oddziału; 

2) Skarga może być także  wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły; 

3) Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź z 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego; 

4) Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie; 

5) Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze  

wskazaniem właściwego adresata; 

6) Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia; 

7) Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki 

służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego; 
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8) Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  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. 

 

 

§ 97 

OBOWIAZKI UCZNIA 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznego uczęszczania do szkoły oraz przestrzegania postanowień zawartych  w 

Statucie Szkoły dotyczących dyscypliny; 

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych; 

3) przygotowywać się do zajęć – przynosić podręczniki, zeszyty, wymagane przybory 

szkolne itd.; 

4) nie przeszkadzania innym uczniom podczas lekcji; 

5) dbać o czystość mowy ojczystej, nie używać wyrazów wulgarnych; 

6) szanować własność szkolną, usuwać wyrządzone szkody; 

7) zmieniać obuwie po wejściu do szkoły; 

8) utrzymywać czystość i porządek na terenie szkoły; 

9) nie stosować przemocy i unikać zachowań agresywnych; 

10) bezwzględnie przestrzegać zakazu przynoszenia do szkoły przedmiotów i substancji 

będących zagrożeniem dla życia i zdrowia; 

11) stosować się do szkolnych regulaminów i zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz 

podczas zajęć poza szkołą; 

12) w przypadku nieobecności na zajęciach edukacyjnych przedstawić wychowawcy (do 

końca danego miesiąca lub w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły) informację  

o przyczynach absencji na piśmie; 

13) wyłączać telefon komórkowy na zajęciach edukacyjnych (za wyjątkiem uzasadnionych 

sytuacji, kiedy na włączenie telefonu zgodzi się nauczyciel); 

14) przekazać nauczycielowi (i odebrać z sekretariatu za pośrednictwem rodziców  

(opiekunów) urządzenie elektroniczne, którego użycie nastąpiło podczas lekcji lub którego 

działanie zakłóca zajęcia edukacyjne; 
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15) ponosić odpowiedzialność za wszelkie wartościowe rzeczy przynoszone do szkoły. 

2. Zasady zachowania się wobec nauczycieli i innych osób dorosłych: 

1) uczeń ma obowiązek szanować nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

a w szczególności: ukłonić się na powitanie nauczyciela lub innego pracownika na terenie  

i poza terenem szkoły; 

2) podczas zajęć lekcyjnych zabierać głos tylko za pozwoleniem nauczyciela; 

3) kulturalnie reagować na zwracaną mu uwagę; 

4) unikać lekceważącej postawy, podniesionego tonu i innych zachowań niezgodnych  

z zasadami „ dobrego wychowania”. 

3. Strój szkolny 

1) uczeń przychodzi do szkoły w schludnym stroju; 

2) w szkole obowiązują dwa rodzaje strojów: codzienny i galowy – określony przez dyrektora 

w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

3) Strój codzienny: 

4) spodnie/spódnica w spokojnej tonacji i klasycznym kroju; 

5) koszula/sweter w spokojnej tonacji. 

4. Strój świąteczny:  

1) biała bluzka/koszula; 

2) spodnie/spódnica koloru granatowego lub czarnego. 

5. Na terenie szkoły zabrania się uczniom: 

1) korzystania z aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych służących do 

nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu bez zgody nauczyciela; 

2) używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, jeśli nie są one 

wymagane do realizacji procesu dydaktycznego; 

3) przynoszenia ostrych narzędzi lub przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla 

zdrowia i życia uczniów; 

4) noszenia fryzur odbiegających od ogólnie przyjętych norm (farbowania włosów, 

krzykliwych, wyzywających fryzur) z wyłączeniem okoliczności związanych z chorobą; 

5) noszenia czapek, kapturów na głowach; 

6) noszenia łańcuchów, opasek i obroży; 

7) robienia makijażu, malowania i doklejania paznokci; 

8) robienia trwałych tatuaży; 

9) niestosowne eksponowanie części ciała (dekolty, pępki); 

10) noszenia cennej biżuterii; 
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11) palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, używania środków odurzających; 

12) stosowania agresji i przemocy wobec uczniów i innych osób; 

13) niszczenia i dewastacji mienia szkoły; 

14) spożywania na terenie szkoły artykułów spożywczych szkodliwych dla zdrowia dziecka; 

15) w przypadku łamania powyższych zakazów stosowane będą sankcje i kary przyjęte  

w statucie. 

 

§ 98 

KARY I NAGRODY 

 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) rzetelną naukę; 

2) wzorową postawę; 

3) osiągnięcia sportowe, artystyczne itp.; 

4) osiągnięcia w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

5) odwagę cywilną i postawę fair play; 

6) 100% frekwencję; 

7) za dzielność i odwagę. 

2. Stosuje się następujące formy nagród i wyróżnień: 

1) pochwała wychowawcy klasy lub rodziców uczniów klasy; 

2) pochwała od Dyrektora Szkoły wobec klasy; 

3) pochwała od Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej; 

4) nagroda książkową, rzeczową, dyplomem; 

5) świadectwo z wyróżnieniem – uzyskuje uczeń począwszy od klasy IV, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania; 

6) list gratulacyjny Dyrektora Szkoły do rodziców ucznia kończącego szkołę lub klasę; 

7) szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia przyznane 

przez władze oświatowe, administracyjne oraz instytucje i organizacje według odrębnych 

zasad; 

8) nagrody przyznaje wychowawca lub Dyrektor. O udzielonej nagrodzie powiadamia się 

rodziców (opiekunów prawnych); 

9) nagrody finansowane są z budżetu szkoły (w miarę posiadanych środków), darczyńców lub 

Radę Rodziców. 
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3. Uczeń może być ukarany za: 

1) za rażące naruszenie obowiązków ucznia i niestosowanie się do zasad i regulaminów 

obowiązujących w szkole:  

a) upomnieniem wychowawcy klasy, 

b) naganą  pisemną wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców, 

c) upomnieniem Dyrektora Szkoły, 

d) naganą pisemną dyrektora z powiadomieniem rodziców, 

e) naganą na forum szkoły, 

f) zawieszeniem w prawie reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

g) przeniesieniem do klasy równoległej, 

h) przeniesieniem do innej szkoły, 

i) pokryciem kosztów zniszczonych przedmiotów, wyposażenia lub sprzętu szkolnego; 

2) zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia; 

3) kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą 

ucznia, kary mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły 

skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu 

wychowawczego; 

4) o nałożonej karze informuje się rodziców; 

5) powiadomienie sądu dla nieletnich następuje wtedy, gdy: 

a) zachowanie ucznia jest demoralizujące i agresywne, 

b) uczeń swoim postępowaniem zagraża zdrowiu i życiu innych uczniów, 

c) uczeń dopuszcza się czynów łamiących prawo: kradzieże, wymuszenia, zastraszania, 

rozprowadzanie narkotyków; 

6) Dyrektor Szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej 

szkoły gdy uczeń: 

d) notorycznie łamie przepisy zawarte w Statucie Szkoły, 

e) otrzymał inne kary zawarte w Statucie Szkoły, 

f) stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu, 

g) zmiana środowiska może mieć korzystny wpływ na jego postawę; 

7) z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły do dyrektor występuje w przypadku 

gdy ten: 

a) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia, 

b) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze, 

c) dokonuje kradzieży, 
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d) wchodzi w kolizję z prawem, 

e) demoralizuje innych uczniów, 

f) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka, 

g) dokonuje pobić, włamań, 

h) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły. 

4. Przed nałożeniem kary uwzględnia się różne aspekty i okoliczności, w jakich uczeń złamał 

prawo szkolne (m. in. dotychczasowe zachowanie ucznia, skutki przewinienia). 

5. Tryb odwołania się od decyzji o ukaraniu ucznia. 

1) uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub Samorząd 

Uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla 

dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni, 

2) o udzielonych   karach   regulaminowych  szkoła   powiadamia   rodziców w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni; 

3) Dyrektor Szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 

czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za 

niebyłą; 

4) decyzja dyrektora i Rady Pedagogicznej jest ostateczna. 

6. Szczegółowe kryteria i procedury przyznawania nagród i wyróżnień oraz kar zapisane są  

w „Procedurze nagradzania uczniów” przyjętej przez zespół wychowawców po 

zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. 

 

§ 99 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

1. Do oddziału klasy pierwszej przyjmuje się : 

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

2) na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły. 

2. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący szkołę na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku. 

Regulamin rekrutacji znajduje się w osobnym dokumencie szkoły. 

3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

4. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 
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5. Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym 

roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku 

szkolnego. 

6. Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy 

pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat jeżeli wykazują 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (opinia z poradni psychologiczno-

pedagogicznej) lub odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. 

7. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek 

rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok 

szkolny.  

8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca 

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

9. Rekrutacja ucznia przybywającego z zagranicy. 

1) uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia- 

zgodnie z art. 20 a ust. 2, art. 20 e ust. 1  i art. 20 u ust. 1 ustawy o systemie oświaty; 

2) uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - jeżeli dana 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 

3) uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz 

przyjmowany do: 

a) oddziału klas II- IV szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu oraz na 

podstawie dokumentów, 

b) oddziału klas II- IV publicznej szkoły podstawowej, innej niż właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia - na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami; 

4) jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje 

zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej; 

5) termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę,  

w razie potrzeby, w obecności nauczyciela. 
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10.  Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego 

typu. 

1) Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego 

uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie 

w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 

a) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego, 

b) albo kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył 

się w szkole, z której przechodzi,  

c) albo uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, 

którego uczył się w szkole, z której przechodzi; 

2) Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza 

się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 

 

§ 100 

RODZICE 

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:    

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły; 

2) bieżącej współpracy z nauczycielem;  

3) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

4) wyjaśnienia przyczyn nieobecności dziecka w Szkole; 

5) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

6) informowania, w terminie do 30 września każdego roku Dyrektora Szkoły, w obwodzie 

których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą; 

7) informowania, wójta gminy na jego żądanie, na terenie którego dziecko mieszka o formie 

spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie; 

8) usunięcia uszkodzeń sprzętu szkolnego powstałego w wyniku umyślnego zniszczenia go 

przez dziecko lub pokrycie kosztów jego zakupu lub naprawy.            

2. Rodzice uczniów mogą oczekiwać od Szkoły wspierania w swych obowiązkach 

wychowawczych w ramach działań przewidzianych planem pracy.    

3. Rodzice mają prawo do:    

1) systematycznego  zasięgania informacji o sytuacji dziecka;   
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2) systematycznej informacji o ocenach  z poszczególnych przedmiotów i wiadomości o życiu 

klasy;  

3) w razie potrzeby utrzymywania bieżącego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami  

i pedagogiem; 

4) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły. Opinie składane w formie pisemnych skarg  

i wniosków Dyrektor Szkoły jest zobowiązany rozpatrzyć w ciągu 14 dni od daty złożenia; 

5) opiniowania planu pracy zespołu klasowego zaprezentowanego przez wychowawcę  

i włączania się w jego realizację; 

6) zgłaszanie na piśmie do Dyrektora zastrzeżeń do niezgodnego z przepisami prawa trybu 

ustalenia rocznej oceny z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania w terminie do  

7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 

7) uczestniczenia w imprezach i zajęciach (szczególnie wycieczkach, sprawując funkcje 

opiekuńcze) organizowanych przez szkołę (także zgłaszania własnych propozycji spotkań); 

8)  uzyskania dla swych dzieci opieki świetlicowej; 

9)  uczestniczenia w zajęciach otwartych dla rodziców; 

10) występowania z wnioskiem do PPP w celu przebadania dziecka mającego problemy  

w nauce.   

4. W stosunku do rodziców, których dziecko nie spełnia obowiązku szkolnego stosuje się 

przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.   

5. Za niespełnianie obowiązku szkolnego uznaje się nieusprawiedliwioną nieobecność 

dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

w szkole. 

 

 

ROZDZIAŁ 11  

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

§ 101 

OCENIANIE 

 

1. Ocenianie uczniów ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 
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zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz  szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 

7) kształtowanie  u  ucznia  umiejętności   wyboru   wartości   pożądanych społecznie 

i kierowanie się nimi we własnym działaniu; 

8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

9) uczniowi o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto stanowi 

źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu; 

10) nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form 

pracy z uczniami; 

11) rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach 

niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej. 

2.  Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.                                                

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

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

 

§ 102 

INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW NA POCZĄTKU ROKU 

 

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

(prawnych opiekunów)  o: 

1)  wymaganiach   edukacyjnych   niezbędnych do uzyskania   otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna  

z zajęć edukacyjnych; 

Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w dzienniku lekcyjnym. 

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

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

uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania oraz  

o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania. 

3. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasady oceniania 

zachowania zostaną przekazane uczniom i rodzicom ustnie oraz udostępnione w formie 

pisemnej w pokoju nauczycielskim w obecności wychowawcy oddziału lub nauczyciela 

przedmiotu. 
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§ 103 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ 

 

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

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2.  Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej 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. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów. 

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii. 

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

komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
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7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 104 

NARZĘDZIA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Klasyfikowanie śródroczne następuje po 

pierwszym półroczu. Klasyfikowanie roczne (ocena roczna) następuje po drugim półroczu  

i polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania oraz zachowania ucznia w danym roku szkolnym.   

2. Pisemne prace klasowe (testy – w tym próbne testy kompetencji, sprawdziany, itp.) wg 

specyfikacji przedmiotu (nauczyciele uzgadniają między sobą datę sprawdzianów, 

zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch sprawdzianów w tygodniu w danej klasie  

i zapisują daty sprawdzianów w dzienniku).   

3. Kartkówki - niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej nieprzekraczająca 15 minut 

(nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w tym 

celu materiał z do 3 ostatnich jednostek lekcyjnych, w zależności od częstotliwości 

występowania przedmiotu).   

4. Wypowiedzi ustne.  

5. Konkursy, zawody itp.   

6. Prace domowe.   

7. Wytwory pracy ucznia.   

8. Obserwacje ucznia w różnych sytuacjach, podczas pracy w grupach, prezentacji wytworów, 

utworów i dyskusji.   

9. Praca na lekcji (aktywność).  

10. Pozaszkolne formy uczniowskiej aktywności.   

11. W całym cyklu kształcenia może nastąpić inne sprawdzenie wyników nauczania 

wyznaczone przez dyrektora szkoły.   
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§  105 

USTALANIE OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1. Ocenie z poszczególnych przedmiotów podlegają:   

1) umiejętności;  

2) wiadomości; 

3) wkład pracy w wykonane zadania, aktywność; 

4) postępy w opanowaniu wiadomości i rozwoju umiejętności.   

2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. 72 PP „Radom” w Konopnicy przyjęła 

sześciostopniową skalę ocen w klasie IV-VI:   

1) stopień celujący - 6 (cel) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna;  

2) stopień bardzo dobry - 5 (bdb) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna;  

3) stopień dobry - 4 (db) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna; 

4) stopień dostateczny - 3 (dst) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna;  

5) stopień dopuszczający - 2 (dop) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna;  

6) stopień niedostateczny - 1 (ndst) -  negatywna ocena klasyfikacyjna.   

3. Taka skala ocen obowiązuje przy wystawieniu ocen bieżących i klasyfikacyjnych,  

tj. śródrocznych, rocznych i końcowych. W ocenach bieżących i klasyfikacyjnych 

śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów (+, -). Plusy wzmacniają ocenę,   

a minusy osłabiają. W ocenach bieżących klasyfikacyjnych śródrocznych znaki (+, -) 

obowiązują w przedziale ocen 2-5. Średnią śródroczną wlicza się tylko na podstawie pełnych 

ocen. 

4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:   

a) samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

b) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  

i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym 

lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2)  stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:   
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a)  opanował w dużym zakresie wiedzę i umiejętności określone programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań, 

problemów w nowych sytuacjach. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:   

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 

relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne  

i praktyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:   

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 

uczeniu się tego przedmiotu, 

b) rozwiązuje  typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy 

nauczyciela; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a)  w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu, 

b) rozwiązuje - często  przy pomocy nauczyciela - zadania typowe  o niewielkim  stopniu 

trudności; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:   

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, a braki  

w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, nie 

jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać zadań, o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności. 

5. Zasada 5 znaków przy krótkich odpowiedziach i krótkich pracach pisemnych na lekcji:   

1) 5 plusów i 0 minusów =  bdb   (5);  

2) 4 plusy i 1 minus   =  db   (4) ; 

3) 3 plusy i 2 minus   = dst   (3);  

4) 2 plusy i 3 minusy  =  dop  (2);  

5) 1 plus i 4 minusy  =  dop   (2 –);  

6) 0 plusów i 5 minusów =  ndst.  (1).   

6. Zakres procentowy na poszczególne oceny dla wszystkich przedmiotów szkolnych 

(dotyczy sprawdzianów, prac klasowych i testów):   
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1) ocena celująca 96 --- 100%  6; 

2) ocena bardzo dobra 88 ---  95%  5;  

3) ocena dobra 75 ---- 87%   4;  

4) ocena dostateczna 50 ---- 74%   3;  

5) ocena dopuszczająca 30 ---  49%  2;  

6) ocena niedostateczna 0 ---  29%   1.    

7. Oceny śródroczne i roczne uwzględniają oceny cząstkowe, ale nie są te oceny średnią 

arytmetyczną. O ocenie śródrocznej i rocznej decyduje hierarchia ważności ocen, terminowe 

wywiązywanie się uczniów z wykonywania wymaganych prac w semestrze (w półroczu) oraz 

przygotowanie do lekcji.  

8. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel uwzględnia także systematyczność 

pracy oraz możliwości intelektualne ucznia.   

9. Częstotliwość oceny uzależniona jest od specyfiki przedmiotu i ilości godzin na niego 

przeznaczonych.  

10. Uczeń ma prawo do trzykrotnego nieprzygotowania się do lekcji w ciągu jednego 

półrocza bez podawania powodu. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak 

pomocy potrzebnych do lekcji, nieprzygotowanie się do odpowiedzi ustnej, brak pracy 

domowej, brak znajomości tekstu. Każde kolejne nieprzygotowanie się do lekcji po 

wyczerpaniu limitu wiąże się z konsekwencjami w postaci oceny niedostatecznej.  

W przypadku przedmiotów, których zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dopuszczalne są 

dwa nieprzygotowania. 

11. Nieprzygotowanie zgłasza się nauczycielowi przedmiotu na początku zajęć, przed 

rozpoczęciem sprawdzania pracy domowej. Nie dotyczy to zapowiedzianych testów.  

12. Prace klasowe ocenione są w ciągu dwóch tygodni.  

13. Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) 

otrzymują do wglądu na zasadach określonych w statucie.  

14. Uczeń nieobecny na pracy klasowej pisze ją w terminie późniejszym, ustalonym przez 

nauczyciela danego przedmiotu (zajęć edukacyjnych).  

15. W jednym dniu może być jeden sprawdzian (praca klasowa), a w ciągu tygodnia - trzy 

takie prace, tydzień wcześniej zapowiedziane a kartkówki bez limitu. Kartkówki nie mogą 

być poprawiane na ocenę wyższą. Poprawa oceny niedostatecznej  z testów, sprawdzianów, 

prac klasowych jest obowiązkowa.  W przypadku nieobecności ucznia w wyznaczonym 

terminie tejże poprawy, będzie zobowiązany napisać ją w pierwszym dniu obecności na 

zajęciach. 
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16. Nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny przez siebie wystawionej na prośbę 

ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego).  

17. Oceniając ucznia nauczyciel informuje go, co uczeń robi dobrze, co i jak powinien 

poprawić oraz jak powinien dalej się uczyć.  

18. Uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej, testu na zasadach 

ustalonych z nauczycielem przedmiotu. Każda ocena z poprawy jest odnotowywana  

w dzienniku lekcyjnym. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła umożliwi uczniowi uzupełnienie braków.   

20. Na okres ferii świątecznych, zimowych oraz letnich wakacji nauczyciele nie zadają prac 

domowych.    

§ 106 

USTALANIE OCEN ZACHOWANIA 

 

1. Bieżąca, śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  

w szczególności:    

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;    

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;    

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;    

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;    

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.   

2. Bieżąca, śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV 

szkoły podstawowej, oceniana jest według następującej skali:    

1) wzorowe – (wz);    

2) bardzo dobre – (bdb);    

3) dobre – (db);    

4) poprawne – (pop);    

5) nieodpowiednie – (npd); - ocena obniżona;    

6) naganne – (nag).- ocena obniżona.   

3. Ocena nieodpowiednia i naganna jest obniżoną oceną zachowania.  
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4. 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 poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej.  

5. Wszystkie kryteria brane pod uwagę przy ustaleniu oceny zachowania mają zastosowanie 

do zachowań ucznia będącego w szkole lub poza nią pod opieką nauczyciela (np. wycieczki 

itp.). Na ocenę zachowania mają wpływ pozytywne i negatywne sprawy pozaszkolne, które są 

udokumentowane.  

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

7. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:     

a) spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej a ponadto,  

b) wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,  

c) z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach,  

d) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,  

e) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,  

f) dba o piękno mowy ojczystej,  

g) godnie i kulturalnie zachowuje się , 

h) zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,  

i) okazuje szacunek innym osobom,  

j) chętnie pomaga słabszym w nauce, 

k) wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą;    

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:               

a) spełnia kryteria zawarte w ocenie dobre a ponadto,  

b) bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole,  

c) bierze udział w konkursach i zawodach , 

d) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,  

e) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,  

f) dba o piękno mowy ojczystej , 

g) godnie i kulturalnie zachowuje się , 

h) postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje  i innych,  

i) jest uczynny, pomocny;   
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3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:                     

a) spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej a poza tym:  

b) nie sprawia trudności wychowawczych,  

c) wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione,  

d) nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia , 

e) jest koleżeński i życzliwy,  

f) zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych,  

g) wywiązuje się z powierzonych obowiązków,  

h) nie spóźnia się na lekcje,  

i) szanuje mienie szkoły,  

j) zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo ;   

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:   

a) nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej , 

b) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia,  

c) nie zawsze zachowuje się odpowiednio,  

d) nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie,  

e) przejawia niewłaściwą kulturę językową (czasami przeklina),  

f) nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się , 

g) nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia ;  

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:   

a) naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej,  

b) zachowuje się nieodpowiednio,   

c) przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania,  

d) arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów,  

e) nie okazuje szacunku symbolom szkoły,  

f) nie dba o mienie szkoły i innych osób,  

g) nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych (zachowuje się niebezpiecznie),  

h) przejawia agresję słowną i fizyczną,  

i) prowokuje sytuacje konfliktowe,  

j) nie wykazuje zmiany zachowania;  

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:   

a) zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie,  

b) poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych,  

c) notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki,  
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d) używa narkotyków, pije alkohol, pali papierosy,  

e) samowolnie opuszcza teren szkoły (wagary),  

f) dopuszcza się kradzieży,  

g) jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów i / lub nauczycieli oraz pracowników  

niepedagogicznych, 

h) nie wykazuje zmiany zachowania.    

8. Przy ocenianiu zachowania jako wyjściowe przyjmujemy zachowanie poprawne. Ocenę 

wzorową, dobrą, bardzo dobrą i poprawną otrzymuje uczeń, który spełnił zdecydowaną 

większość kryteriów na daną ocenę. Ocenę nieodpowiednią i naganną może otrzymać uczeń 

już po spełnieniu jednego z odpowiednich kryteriów. 

 

 

§ 107 

ZAPIS OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH 

 

1. Oceny bieżące w klasach IV-VI (śródroczne) nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego, 

zaś oceny roczne do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen. Oceny końcowe  (po klasie szóstej) 

wpisuje się do arkusza ocen.  

2. Dziennik lekcyjny:  

1) Pisemne prace klasowe (testy, sprawdziany, itp.) -  kolor czerwony;  

2) Kartkówki - kolor zielony;  

3) Pozostałe oceny -  inny kolor; 

4) Oceny półroczne i roczne podaje się uczniom ustnie, a rodzicom (opiekunom prawnym) na 

piśmie.   

3. W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen   

z zastrzeżeniem ocen klasyfikacyjnych rocznych i końcowych oraz rocznych i końcowych 

ocen zachowania, które należy wpisywać pełnymi nazwami.  

4. Dopuszcza się także w bieżącej dokumentacji przebiegu nauczania używania skrótu „np.” 

wyrażającego nieprzygotowanie do zajęć.   
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§ 108 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

SPOSOBY OCENIANIA I NOTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

1. W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są 

ustalane w sposób określony w Statucie Szkoły.  

2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych   

i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania są ocenami opisowymi uwzględniającymi:  

1) postępy ucznia w edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, 

plastycznej, technicznej, muzycznej, ruchowej i z języka angielskiego;  

2)  postępy ucznia w rozwoju emocjonalno – społecznym;  

3) zachowanie i osobiste osiągnięcia ucznia;  

4) ocena ta zawiera także opis poziomu zaangażowania i wkładu pracy w procesie 

zdobywania kolejnych umiejętności i wiadomości;  

5) wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

3. Klasyfikacja roczna w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i jednej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.   

 

§ 109 

KRYTERIA OCENIANIA 

 

1. Szczegółowe kryteria oceniania ustala zespół nauczycieli klas I – III na podstawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego, gdzie opisane są osiągnięcia uczniów  

w zakresie:  

1) edukacji polonistycznej: 

a) mówienia, 

b) słuchania,  

c) czytania,  

d) pisania, 
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e) analizy i syntezy; 

2) edukacji matematycznej:  

a) liczenia,  

b) logicznego myślenia, 

c) wnioskowania, 

d) analizowania treści zadań; 

3) oraz umiejętności:   

a) społeczno – przyrodniczych, 

b) z zakresu edukacji komputerowej, 

c) artystyczno- technicznych,  

d) muzyczno- ruchowych, 

e) emocjonalno – społecznych;  

4) językowych w zakresie j. angielskiego: 

a) mówienia , 

b) słuchania,  

c) czytania,  

d) pisania, 

e) analizy i syntezy. 

 

§ 110 

 OCENY SZKOLNE UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH 

 

1. W klasach I – III do bieżącej oceny poziomu umiejętności i osiągnięć edukacyjnych  

uczniów wykorzystywane są symbole cyfrowe. W klasie I, w okresie adaptacyjnym, 

nauczyciele stosują słowne pochwały i inne symbole graficzne. Ich wzór określa zespół 

nauczycieli klas I - III i może on podlegać modyfikacji po uzgodnieniu pomiędzy wszystkimi 

nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem rodzice  (prawni opiekunowie) zostają 

zapoznani na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.  

2. Po okresie adaptacyjnym w klasie I (czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, 

biorąc pod uwagę potrzeby rozwojowe dzieci) oraz w klasach II i III są stosowane do oceny 

bieżącej osiągnięć i postępów ucznia następujące symbole cyfrowe (oceny):   

1) / 6 / celująco;  

2) / 5 / bardzo dobrze;   

3) / 4 / dobrze;   
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4) / 3 / dostatecznie;   

5) / 2 / dopuszczająco ; 

6) / 1/  niedostatecznie.  

3. Ocenianie symbolem cyfrowym łączone jest z komentarzem słownym, co uczeń zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć.  

4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

1) stopień celujący -  zapis cyfrowy 6, otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania wiedzy w 

zakresie kształcenia polonistycznego, środowiskowego, matematycznego, artystycznego oraz 

motoryczno – zdrowotnego, języka angielskiego, zajęć komputerowych zawarte w podstawie 

programowej, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

d) proponuje rozwiązania nietypowe, 

e) osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych;  

2) stopień bardzo dobry - zapis cyfrowy 5,  otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował w dużym zakresie wiedzę i umiejętności określone programem nauczania 

wiedzy w zakresie kształcenia polonistycznego, środowiskowego, matematycznego, 

artystycznego oraz motoryczno - zdrowotnego, języka angielskiego, zajęć komputerowych  

zawarte w podstawie programowej;  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami  

c) potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

3) stopień  dobry-zapis cyfrowy 4 otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 

relacji między elementami wiedzy w zakresie kształcenia polonistycznego, 

środowiskowego, matematycznego, artystycznego oraz motoryczno - zdrowotnego, języka 

angielskiego, zajęć komputerowych zawarte w podstawie programowej; 

b) poprawnie stosuje wiadomości i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne o średnim stopniu trudności;   

c) pracuje samodzielnie,  

d) wskazane błędy potrafi poprawić; 

4) stopień dostateczny- zapis cyfrowy 3 otrzymuje uczeń, który: 
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a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w       

dalszym uczeniu się, braki nie przekreślają możliwości pogłębienia wiedzy i doskonalenia 

umiejętności w ciągu dalszej nauki,  

b) zazwyczaj samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie  trudności, 

c) przy trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela; 

5) stopień dopuszczający- zapis cyfrowy 2 otrzymuje uczeń, który: 

a) bardzo słabo opanował elementarne wiadomości i umiejętności w zakresie kształcenia 

polonistycznego, środowiskowego, matematycznego, artystycznego oraz motoryczno - 

zdrowotnego  zawarte w podstawie programowej; braki nie przekreślają możliwości 

pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności w ciągu dalszej nauki 

b) nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności; 

c) wymaga systematycznego wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach; 

6) stopień niedostateczny - zapis cyfrowy 1 otrzymuje uczeń, który: 

a) mimo zorganizowanej ze strony nauczyciela pomocy (indywidualizacja nauczania, 

obniżony poziom wymagań edukacyjnych, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne) nie 

opanował minimalnej wiedzy i umiejętności objętej podstawą programową z zakresu poziomu 

koniecznego. 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego.   

6.  Ocenianie ucznia niepełnosprawnego opiera się głównie na indywidualnym podejściu do 

jego możliwości i ograniczeń. Oceniając uczniów niepełnosprawnych pod uwagę brany jest:  

1) wysiłek, który uczeń wkłada w opanowanie wiadomości i umiejętności; 

2) poziom motywacji do pracy; 

3) zaangażowanie ucznia w opanowanie materiału; 

4) samodzielność przy wykonywaniu zadań; 

5) przygotowanie do zajęć i aktywność.         

7. Częstotliwość oceny opisowej.  Nauczyciel dokonuje oceny opisowej dwa razy w roku 

szkolnym:  

1) śródroczna ocena opisowa osiągnięć i zachowania ucznia klas I- III diagnozuje szkolną 

działalność dziecka oraz ukierunkowuje do dalszej pracy; 

2) roczna ocena opisowa osiągnięć i zachowania ucznia klas I – III, - zapis w „dzienniku 

lekcyjnym” i w „arkuszu ocen” oraz na świadectwie - określa aktualny i rzeczywisty stan 

wiedzy i umiejętności dziecka oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.   
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§ 111 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ, NIŻ PRZEWIDYWANA, ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ  

 

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się od 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, jeżeli uczeń spełnia następujące warunki:  

1) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych na danych zajęciach edukacyjnych; 

2) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności; 

3) z większości prac klasowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności w danym 

semestrze uzyskał pozytywne oceny; 

4) jego przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna jest wyższa od oceny niedostatecznej.  

2. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości  i umiejętności.   

3. Sprawdzian ma formę ustną i pisemną.  

4. Roczny sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 zawiera wymagania edukacyjne na ocenę,  

o którą uczeń się ubiega.  

5. Sprawdzian przeprowadzany jest na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców  

(opiekunów prawnych) złożony do wychowawcy klasy w terminie 2 dni roboczych od daty 

uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej opatrzonej podpisem 

rodziców (opiekunów prawnych).   

6. Wniosek musi zawierać uzasadnienie powodu odwołania się od przewidywanej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej oraz ocenę o jaką ubiega się uczeń.  Wnioski bez uzasadnienia nie będą 

rozpatrywane.  

7. Dyrektor po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wyraża zgodę na roczny sprawdzian 

wiadomości i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzenia tego sprawdzianu  

8. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu w wyznaczonym terminie   

z przyczyn usprawiedliwionych dyrektor wyznacza kolejny (ostatni) termin sprawdzianu.  

9. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu w wyznaczonym terminie   

z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny.  

10. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.   

11. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  W takim przypadku 
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dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

12. Z przebiegu sprawdzianu sporządzany jest protokół zawierający:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną sprawdzianem ocenę.   

13. Na podstawie ocenionej pracy nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeń uzyskał minimum 

90% punktów możliwych do uzyskania lub pozostawia wcześniej ustaloną ocenę.  

14. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku sprawdzianu 

rocznego nie może być niższa od przewidywanej.  

15. W terminie 2 dni roboczych od daty uzyskania wiadomości o rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyć 

pisemny wniosek do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania.  

16. Wniosek musi zawierać uzasadnienie powodu odwołania się od przewidywanej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, ocenę, o jaką ubiega się uczeń oraz okoliczności mogące mieć wpływ 

na zmianę przewidywanej oceny.  

17. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.  

18. Dyrektor po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wyraża zgodę, aby wychowawca klasy 

ponownie w zespole nauczycieli uczących w danym oddziale, z udziałem 

pedagoga/psychologa szkolnego analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz 

wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.  

19. Wychowawca klasy ponownie podejmuje decyzję wystawiając ostateczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.  

20.   Z przebiegu posiedzenia wychowawca sporządza protokół zawierający:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w posiedzeniu; 

2) datę posiedzenia; 

3) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.    
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§ 112 

 ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie 

oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego 

ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę. 

4. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać  komisję, 

która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian 

wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  zachowania winno odbyć się: 

1) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów 

kończących szkołę podstawową; 

2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa 

promocyjne. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych   

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem. Termin,  

o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

8. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 
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b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel  z   danej   lub   innej   szkoły   tego   samego   typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany   przez    dyrektora   szkoły   nauczyciel    prowadzący    zajęcia  edukacyjne 

w danym oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. 

Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

2) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

3) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 
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c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

14. 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. 

 

 

§ 113 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych 

jeżeli brak  jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

2. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

6. 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  zachowania. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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8. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

10. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. 

11. 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. 

12. 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 albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

13. W charakterze    obserwatorów   mogą   być    obecni    rodzice    ucznia. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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.  

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
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„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

 

§ 114 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 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 albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z  tym, że powołanie nauczyciela 

pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 
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2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. 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.  

8. Ocena z egzaminu poprawkowego jest ustalana zgodnie z zakresem procentowym na 

poszczególne oceny dla wszystkich przedmiotów szkolnych obowiązującym w szkolnym 

WZO. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału 

klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć  

z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

13. Uczniowie klas szóstych nie mogą warunkowo ukończyć szkoły. 

 

 

§ 115 

PROMOWANIE 

 

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału 

klasy programowo wyższej. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna 

możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału  klasy I- III. Decyzja 
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rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy  I- II do oddziału klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie 

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch 

klas. 

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy 

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 

75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po 

ocenie  zachowania. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do 

następnego oddziału klasy. 

9. 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. 

10. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do ocen wlicza się oceny 

uzyskane z tych zajęć. 

11. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości 

etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 

12. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  
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z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

13. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 5  powtarza ostatni oddział 

klasy i przystępuje do egzaminu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza. 

14. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka 

mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy 

programowo wyższej. 

15. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie 

otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej  

i powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej.  

16. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasy szóstej wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

 

ROZDZIAŁ 12 

PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 116 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI 

 

1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi: 

1) w szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników 

obsługi, 

2) zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy: 

Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy, 

3) obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący, 

4) pracownik szkoły zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać 

dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych. 

2. Obowiązki pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. 

1) dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu 

odpowiedniej inicjatywy, 
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2) przestrzeganie ustalonego w placówce czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak 

najbardziej efektywny na pracę zawodową, 

3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 

4) znajomość zasad zachowania się w czasie alarmu, dróg ewakuacji, sygnałów alarmowych 

oraz miejsc ewakuacji, 

5) zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, 

6) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy, 

7) dbałość o powierzone opiece klasy lekcyjne, pomoce naukowe, materiały i sprzęty, 

8) uprzejme traktowanie rodziców, uczniów i interesantów szkoły, 

9) przestrzeganie tajemnicy służbowej, 

10) pracowników obowiązuje wymiar godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i opracowanym planem zajęć, 

11) o każdej nieobecności w pracy oraz przewidywanym czasie jej trwania, pracownik 

zobowiązany jest niezwłocznie uprzedzić dyrektora szkoły. 

 

 

§ 117 

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE 

 

1.  Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne za zgodą Dyrektora 

Szkoły.    

2.  Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela - opiekuna praktykanta i określa jego obowiązki.       

 

 

§ 118 

NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY 

 

1. Zadania nauczycieli i wychowawców: 

1) nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny 

za jakość tej pracy. Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy 

edukacyjnej, polegającej na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia 

umiejętności i wychowania; 
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2) obowiązkiem nauczyciela jest stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz 

reagowanie na ich stan psychofizyczny; 

3) nauczyciel odpowiada za życie, bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece 

uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów, wycieczek i imprez; 

4) nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce w salach, w których prowadzi 

zajęcia. Reaguje na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego i uczniowskiego; 

5) we wszystkich sprawach dotyczących ucznia nauczyciel współpracuje  

z wychowawcą, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia; 

6) nauczyciel stale doskonali swój warsztat pracy poprzez samokształcenie, uczestnictwo  

w doskonaleniu metodycznym oraz instytucjonalnym podnoszeniu wykształcenia; 

7) nauczyciel opracowuje cykliczny plan edukacyjny, biorąc pod uwagę podstawę 

programową, indywidualność powierzonej mu klasy i koryguje go w toku pracy  

w celu osiągnięcia możliwie wysokich efektów edukacji; 

8) nauczyciel systematycznie realizuje zadania wynikające z programu profilaktyki szkolnej. 

2. Obowiązki nauczyciela: 

1) przestrzeganie zapisów statutowych, zapoznawanie się z aktualnym prawem oświatowym; 

2) systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

3) stosowanie nowoczesnych metod pracy; 

4) systematyczne kontrolowanie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej; 

5) stosowanie zasady oceniania zgodnie z przyjętym przez szkołę Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania; 

6) podawanie uczniom i ich rodzicom kryteriów i form oceniania ze swego przedmiotu na 

pierwszych lekcjach w każdym roku szkolnym; 

7) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie przestrzegania 

regulaminów. W sali gimnastycznej i na boisku używanie tylko sprawnego sprzętu; 

8) na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów. Zaznaczanie obecności uczniów  

w dziennikach lekcyjnych: 

a) obecność – plus, 

b) nieobecność – pozioma kreska, 

c) spóźnienie – litera „s” nad kreską poziomą, 

d) nieobecność usprawiedliwiona – litera „u” nad poziomą kreską, 

e) nieobecność nieusprawiedliwiona – litera „n” nad poziomą kreską, 

f) wycieczki i wyjazdy, w których uczeń reprezentuje szkołę – litera „w”, 

g) zawody sportowe – litera „z”, 



Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy 

 
74 

 

h) nieobecność ucznia, w ramach godzin szkolnych, spowodowana wyjazdem na zawody 

sportowe, konkursy lub wycieczki nie ma wpływu na frekwencję ucznia; 

9) zaznaczanie obecności uczniów w dziennikach pozalekcyjnych odbywa się poprzez: 

a) obecność – plus, 

b) nieobecność – pozioma kreska, 

c) spóźnienie – litera „s” nad kreską poziomą, 

d) nieobecność usprawiedliwiona – litera „u” nad poziomą kreską, 

e) nieobecność nieusprawiedliwiona – litera „n” nad poziomą kreską, 

f) wycieczki i wyjazdy, w których uczeń reprezentuje szkołę – litera „w”, 

g) zawody sportowe – litera „z”; 

10) pełnienie aktywnych dyżurów zgodnie z harmonogramem; 

11) aktywne uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych; 

12) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę; 

13) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form 

oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

14) promowanie zdrowego stylu życia i działania na rzecz profilaktyki uzależnień  oraz 

ochrony ucznia przed zachowaniami ryzykownymi; 

15) realizowanie w ramach określonego normą czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia, 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  

z uczniami oraz innych zajęć i czynności wynikających  z zadań statutowych szkoły, w tym 

zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania 

uczniów; 

16) przedstawienie Dyrektorowi Szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego (może to 

dotyczyć nie tylko nowych nauczycieli, ale wszystkich podpisujących nową umowę o pracę); 

17) respektować prawa ucznia; 

18) troszczyć się o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, natychmiast reagować na 

wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów  stanowiące zagrożenie ich 

bezpieczeństwa; 

19)  zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz  poprosić  

o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły; 

20) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na 

terenie szkoły. 

3. Obowiązki wychowawcy: 
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1)  zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia i proces jego uczenia się,  

b) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

c) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

d) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

e) realizację programu wychowawczego klasy, 

f) prawidłowość dokumentacji uczniowskiej w swojej klasie; 

2) Wychowawca w celu realizacji zadań: 

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

b) gromadzi informacje o każdym uczniu w celu postawienia właściwej diagnozy 

wychowawczej oraz podjęcia odpowiednich form i metod wychowawczych, 

c) organizuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, 

d) otacza szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  

i losowej, organizuje  niezbędną pomoc w tym zakresie, a także prowadzi działalność w celu 

zapewnienia opieki, 

e) czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego, 

f) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego 

rozwijające jednostki i integrujące zespół klasowy, 

g) systematycznie zapoznaje rodziców i uczniów z prawem szkolnym, 

h) kształtuje atmosferę życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów, 

i) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia, 

j) ustala śródroczne i końcowe oceny zachowania wśród uczniów po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i innych członków społeczności szkolnej; ocena zachowania może być 

zmieniona uchwałą rady pedagogicznej, 

k) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uwzględniając z nimi i korygując ich 

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

indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami); 

3) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych uczniów, 

b) systematycznego informowania rodziców o postępach w nauce, trudnościach     

rozwojowych i zachowaniu uczniów, 
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c) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły; 

4. Prawa nauczycieli do: 

1) wyboru programu nauczania spośród programów zatwierdzonych przez ministra 

właściwego do spraw oświaty albo opracowania własnego z uwzględnieniem możliwości, 

zainteresowań uczniów, wyposażenia szkoły oraz zgodnego z obowiązującą podstawą 

programową; 

2) kreowania własnych metod nauczania; 

3) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań, zgodnych ze statutem 

szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi; 

4) aktywnego współtworzenia oblicza szkoły; 

5) awansu zawodowego i oceny pracy; 

6) decydowania w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, programów nauczania, 

podręczników i środków dydaktycznych niezbędnych dla prowadzenia przez niego pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

7) decydowania o ocenie bieżącej, półrocznej i rocznej informującej o osiągnięciach ucznia  

i jego postawach; 

8) wyrażania opinii dotyczącej oceny zachowania; 

9) wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar dla uczniów, 

10) tworzenia zespołów przedmiotowych; 

11) korzystania (podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych) z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia  

6 czerwca 1977 r. - Kodeks Karny.   

5. Prawa wychowawców: 

1) przewodniczenie zespołowi nauczycieli uczących w danej klasie, 

2) przygotowanie w uzgodnieniu z uczniami i rodzicami programu wychowawczego klasy  

i planu jego realizacji w danym roku szkolnym, 

3) ustalanie ocen za postawy swoich wychowanków, 

4) uzyskanie pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej od Dyrekcji Szkoły, 

pedagoga szkolnego i instytucji wspierających pracę Szkoły, 

5) wnioskowanie o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychologiczno - 

pedagogicznych, społecznych i materialnych swoich wychowanków.   

6. W szkole mogą być tworzone zespoły nauczycieli powołane przez Dyrektora Szkoły: 

1) zespoły przedmiotowe; 

2) zespoły wychowawcze  i zespoły zadaniowe; 
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3) pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora Szkoły; 

4) zespoły przedmiotowe i wychowawczy pracują według planu sporządzonego na dany rok 

szkolny; 

5) zespół wychowawczy tworzą wychowawcy oddziałów i pedagog; 

6) w szkole mogą działać inne zespoły wynikające z organizacji pracy w danym roku 

szkolnym bądź wynikające z konieczności wykonania określonych na dany rok zadań tzw. 

zespoły problemowo- zadaniowe powoływane z razie potrzeby przez Dyrektora Szkoły. 

7. Cele i zadania zespołów przedmiotowych. 

1) diagnozowanie i monitorowanie realizacji podstawy programowej i osiągania celów 

edukacyjnych, w tym zwłaszcza analizowanie wyników zewnętrznego oceniania; 

2) uzgadnianie wspólnych działań dotyczących projektów, imprez itp.; 

3) diagnozowanie i usprawnianie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Szkolnego Programu 

Wychowawczego i Programu Profilaktyki;   

4) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania i korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania 

decyzji w sprawie wyboru programów nauczania: 

a) przedstawienie Dyrektorowi Szkoły propozycji jednego podręcznika do zajęć z zakresu 

edukacji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub 

materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VI 

oraz materiałów ćwiczeniowych, 

b) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 

niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne 

i możliwości psychofizyczne uczniów; 

5) opracowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania oraz sposobów badania wyników 

nauczania; 

6) współdziałanie  w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu  ich 

wyposażenia; 

7) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla 

początkujących nauczycieli; 

8) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych 

programów nauczania; 

9) określenie sposobu powiadamiania rodziców o zakresie wymagań przedmiotowych; 

10) opracowanie zasad oceniania uczniów oraz form oceniania opisowego; 

11) wymiana doświadczeń; 
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12) przygotowywanie, opracowywanie  i opiniowanie innowacji i eksperymentów.  

8. Cele i zadania zespołu wychowawczego. 

1) koordynowanie pracy wychowawczej nauczycieli i proponowanie działań 

wychowawczych; 

2) Do zadań zespołów wychowawczych należą: 

a) czuwanie nad realizacją programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, 

b) działanie na rzecz psychicznego i fizycznego bezpieczeństwa uczniów, 

c) rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych, 

d) analiza sytuacji wychowawczej uczniów, 

e) wypracowanie procedur rozwiązywania problemów wychowawczych, szukanie 

skutecznych sposobów zapobiegania uzależnieniom i innym negatywnym zachowaniom 

uczniów, 

f) ustalenie tematyki pedagogizacji rodziców, 

g) tworzenie programów przeciwdziałania przemocy i agresji wśród uczniów. 

9. Cele i zadania zespołów zadaniowych: 

1) w szkole powoływane są w miarę potrzeb doraźne zespoły spośród członków rady  

pedagogicznej, np. do opracowania planu pracy szkoły, do nanoszenia zmian w statucie 

szkoły, aktualizacji dokumentów funkcjonujących w szkole, do przeprowadzania 

inwentaryzacji, do opracowania sprawozdań z badań podejmowanych w szkole do 

przeprowadzania ewaluacji, opracowania wniosków i planów naprawczych; 

2) zespoły zadaniowe, o których mowa w ust. 1, z chwilą wykonania zadania ulegają 

rozwiązaniu. 

 

§ 119 

RZECZNIK PRAW UCZNIA 

 

1. W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia, którym jest nauczyciel wybierany przez uczniów 

szkoły w głosowaniu tajnym. Działa on w oparciu o regulamin. 

2. Zadania Rzecznika Praw Ucznia: 

1) propaguje prawa ucznia; 

2) reprezentuje interesy uczniów na zebraniach Rady Pedagogicznej; 

3) współpracuje z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw  

i obowiązków ucznia; 
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4) występuje w imieniu ucznia z przyjętymi uregulowaniami prawnymi w Statucie oraz 

prowadzi mediacje między stronami konfliktu; 

5) rozpoznaje indywidualne sprawy uczniów; 

6)  współpracuje z dyrektorem szkoły i pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas, 

7)  interweniuje w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udziela pomocy zgodnie  

z ustalonym trybem postępowania; 

8) przedstawia na Radzie Pedagogicznej problemy przestrzegania praw ucznia. 

3. Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy: 

1) znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, Konwencji Praw 

Dziecka, Deklaracji Praw Człowieka i innych wymaganych w tym zakresie dokumentów; 

2) informowaniu uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia; 

3) interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia; 

4) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania; 

5) składanie dyrektorowi szkoły informacji o podjętych przez siebie działań zmierzających do 

rozwiązania konfliktu; 

6) dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw  ucznia w szkole. 

4. Rzecznik ma prawo w obrębie badanych spraw do zbierania informacji drogą sondażu  

i ankiet. 

5. Rzecznik jest uprawniony do: 

1) kwestionowania niewłaściwych decyzji dotyczących ucznia; 

2) dochodzenia i sugerowania właściwych rozwiązań; 

3) podejmowania wszelkich działań na rzecz poprawy sytuacji ucznia. 

 

 

§ 120 

KOORDYNATOR D/S BEZPIECZEŃSTWA 

 

1. W szkole powołany jest koordynator ds. spraw bezpieczeństwa (Uchwała Rady Ministrów 

z   dnia 7 listopada 2006 roku w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy 

w szkołach i placówkach oświatowych). Koordynator ds. spraw bezpieczeństwa działa  

w szkole zgodnie z Regulaminem.  

2. Koordynator wybierany jest spośród członków Rady Pedagogicznej zwykłą większością 

głosów. 

3. Do zadań koordynatora ds. bezpieczeństwa należy: 
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1) integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) 

oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa; 

2) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole 

programu wychowawczego i programu profilaktyki; 

3) wdrażanie i dostosowanie do warunków i specyfiki szkoły procedur postępowania, 

4) w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia; 

5) pomoc nauczycielom, wychowawcom przy nawiązaniu współpracy z odpowiednimi 

służbami oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci  

i młodzieży; 

6) współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego; 

7) współpraca z rodzicami i środowiskiem; 

8) dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną; 

9) promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży; 

10) dokumentowanie działań i samodoskonalenie. 

4. W celu realizacji swoich zadań koordynator współpracuje z dyrektorem,     

wychowawcami, pedagogiem szkolnym, instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi  szkołę 

w działaniach (policja, poradnia, sąd, kurator, itp.). 

 

 

ROZDZIAŁ 13 

ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

§ 121 

TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z pierwszym dniem roboczym września każdego roku,  

a kończy – w piątek po 20 czerwca następnego roku.  

2. Terminy rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego, terminu ferii zimowych i przerw 

świątecznych określa w każdym roku zarządzenie men w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3. Kalendarz organizacji każdego roku szkolnego opracowuje zespół nauczycieli  

i przedstawia go na sierpniowym zebraniu rady pedagogicznej. 
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§ 122 

ARKUSZ ORGANIZACYJNY  

 

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

arkusz organizacyjny szkoły podstawowej opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. arkusz organizacji szkoły 

zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku: 

1) w arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę nauczycieli i innych 

pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin 

przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych,  

w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę lub innych źródeł finansowania, 

2) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację zajęć edukacyjnych. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem 

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

organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych. 

 

 

§ 123 

ORGANIZACJA  

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnie  

z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów 

dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

3. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie 

więcej niż 25 uczniów. 

4. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału 

klas I-III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli 

liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3. 
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5. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor 

Szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów  

w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3. 

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

jeżeli dziecko jest z urzędu przyjęte w trakcie roku szkolnego. 

7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 5 i 6,  

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

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

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

edukacyjnego. 

9. W roku szkolnym 2016/2017 zapisy ust. 3 do 8 obowiązują w klasie I -  III szkoły 

podstawowej. 

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

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm,  

w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z 

uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego): 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów; 

2) lub w przypadku oddziału klas I-III szkoły podstawowej- asystenta; 

3) lub pomoc nauczyciela. 

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

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż 

wymienione w ust. 10 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 

niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać 

dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego): 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub 

specjalistów; 

2) lub w przypadku oddziału klas I-III szkoły podstawowej- asystenta; 

3) lub pomoc nauczyciela. 

12. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły 
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podstawowej. 

13. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu  

w sprawie ramowych planów nauczania. 

14. Podział  na  grupy  jest  obowiązkowy  na  zajęciach  z  języków  obcych i  zajęć 

komputerowych  w  oddziałach  liczących  powyżej 24  uczniów  oraz  podczas  ćwiczeń: 

15. Na obowiązkowych zajęciach komputerowych w oddziałach liczących więcej niż 24 

uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej 

nie więcej niż 24 uczniów, przy podziale na grupy uwzględnia się liczbę stanowisk 

komputerowych w pracowni komputerowej. 

16. Na obowiązkowych zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 

uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej 

nie więcej niż 24 uczniów,  przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania 

znajomości języka obcego. 

17. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów, 

w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie 

dla dziewcząt i chłopców. 

 

 

§ 124 

REALIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SZKOŁY 

 

1. Działalność edukacyjna realizowana jest poprzez: 

1) kształcenie w oddziałach wychowania przedszkolnego, 

2) kształcenie zintegrowane w klasach I-III, będące łagodnym przejściem od wychowania 

przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym, 

3) kształcenie w ramach przedmiotów w klasach IV-VI. 

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I - III prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie 

planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ciągłość 

nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności oraz uwzględniając w każdym dniu 

zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar wynosi co najmniej  4 godziny. 

3. Dla uczniów niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły, organizowane 

jest na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczanie indywidualne. 
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4. Dyrektor Szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, może zezwolić na indywidualny tok 

nauki na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  

i poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

§ 125 

REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH 

 

1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i zasad higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział godzin na poszczególne 

zajęcia zawarte w ramowym planie nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala 

nauczyciel. 

3. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

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

prowadzenie zajęć edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut, z zachowaniem ogólnego 

tygodniowego wymiaru zajęć wynikającego z ramowego planu nauczania. 

1) Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziale klas I- III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia; 

2) Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, którego formy spełniania zadań 

powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych 

szkoły. 

5. Czas trwania przerw międzylekcyjnych 10 minut, jedna przerwa 20 minut i jedna przerwa 

5 minutowa, Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania  i inny układ przerw 

międzylekcyjnych. 

6. W nauczaniu zintegrowanym dopuszcza się możliwość pracy w układzie 

bezdzwonkowym, z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej. 

7. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze, zgodnie z potrzebami uczniów oraz 

możliwościami szkoły. 
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8. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym ustala zasady i ilość zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych), które mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub 

międzyoddziałowych. 

 

 

§ 126 

PRZERWY ŚRÓDLEKCYJNE 

 

1. Przerwy międzylekcyjne nie mogą być krótsze niż 10 minut i nie dłuższe niż 20 minut 

(przerwy obiadowe).   

2. Plan dyżurów nauczycieli w czasie przerw i przed lekcjami opracowywany jest w każdym 

roku szkolnym, zatwierdzany przez radę pedagogiczną i obowiązuje do czasu jego zmiany.   

3. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie i miejscu wskazanym w planie 

dyżurów i ponoszą odpowiedzialność administracyjną i cywilną za wypadki, które zdarzają 

się w miejscu i czasie pełnienia dyżuru.    

4. Plany dyżurów nauczycielskich wywieszane są w pokoju nauczycielskim, sekretariacie  

i na tablicy informacyjnej na korytarzu szkolnym.   

5. Dzieci z klas pierwszych przez pierwsze trzy miesiące w trakcie zajęć obowiązkowych  

i nadobowiązkowych objęte są szczególną opieką wychowawców lub innych nauczycieli 

prowadzących zajęcia, także podczas przerw. Ponadto mają obowiązek sprawdzać czy 

wszystkie dzieci zostały odebrane ze szkoły lub udały się do świetlicy.    

6. Nauczyciele klas i w pierwszym miesiącu nauki, czyli w okresie przygotowawczym, mają 

obowiązek:    

1) zapoznać uczniów z obiektem szkoły; 

2) przeprowadzić kilkakrotne rozmowy na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz 

podczas pobytu w szkole;  

3) przebywać ze swoimi uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. 

 

§ 127 

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 

 

1. W celu podnoszenia jakości pracy Szkoły prowadzone są w szkole innowacje 

pedagogiczne, czyli nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne.    
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2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, 

oddział lub grupę.    

3. Autor innowacji lub zespół autorski (nauczyciel w przypadku, gdy nie jest autorem 

innowacji) zgłasza do Dyrektora Szkoły propozycję prowadzenia innowacji, podając:    

1) założenia i cele innowacji, zakres tematyczny, zasady realizacji, czas realizacji, 

przewidywane osiągnięcia uczniów lub efekty wychowawcze,   

2) warunki organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych,   

3) informację o ewentualnej potrzebie dodatkowych środków finansowych na realizację 

innowacji,  

4) dyrektor może zwrócić się o opinię w sprawie innowacji do zespołu przedmiotowego  

i doradcy metodycznego, celem przedstawienia jej Radzie Pedagogicznej,  

5) uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna     

po uzyskaniu:    

a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,   

b) opinii Rady Pedagogicznej,   

c) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole w 

przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej publikowane,    

d) uwzględniając warunki kadrowe i organizacyjne oraz możliwości finansowe szkoły 

niezbędne do realizacji innowacji.    

6) uchwałę rady pedagogicznej w sprawie prowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad 

oraz opinią rady pedagogicznej i zgodą autora lub zespołu autorskiego dyrektor szkoły 

przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca 

roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji,    

7) wdrożenie innowacji następuje po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych  

i organizacyjnych niezbędnych do jej realizacji oraz pod warunkiem zabezpieczenia przez 

organ prowadzący potrzebnych środków finansowych,   

8) udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny,    

9) rodzice uczniów są powiadomieni o realizacji innowacji, jej założeniach i zasadach 

organizacyjnych,    

10) autor lub zespół autorski innowacji przedstawia radzie pedagogicznej wnioski z realizacji 

innowacji po jej zakończeniu.   
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§ 128 

PEDAGOG SZKOLNY 

 

1.  Za organizację opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych potrzebne jest wsparcie, odpowiada pedagog szkolny.   

2. Główne zadania ogólnowychowawczych pedagoga szkolnego to:   

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn    

niepowodzeń szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 

uczniów,  rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów,  

z udziałem rodziców i nauczycieli; 

5) wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej; 

6) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

7) współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły; 

8) badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych; 

9)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej na 

zebraniu rady pedagogicznej; 

10) badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod 

przeciwdziałania im; 

11) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom 

i rodzicom wsparcia psychologiczno - pedagogicznego; 

12) przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych 

zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i spotkań rodzicielskich; 

13) współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi; 

14) współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie 

niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej; 

15) współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich; 
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16) prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego: 

roczny plan pracy, dziennik pracy, dziennik zajęć specjalistycznych; 

17) prowadzenie ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, oraz 

innej dokumentacji odzwierciedlającej przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji  

wychowawczej; 

18) przedstawianie wniosków w sprawie organizacji nauki dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną, kalectwem i przewlekłą chorobą. 

 

 

§ 129 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

1. W szkole funkcjonuje świetlica dla uczniów. 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów nie 

powinna przekraczać 25. 

3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 

odrabianie lekcji. 

4. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą pracy wychowawczo-opiekuńczej, jaką 

organizuje szkoła w ramach swojej pracy. 

5. Korzystanie z zajęć świetlicy jest nieodpłatne. 

6. Na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać wszyscy uczniowie, po uprzednim zobowiązaniu 

o uczęszczaniu i przestrzeganiu regulaminu świetlicy podpisanym przez rodziców ucznia. 

7. Świetlica prowadzi własną dokumentację. 

8. W świetlicy prowadzone są zajęcia zgodnie z przyjętym planem. 

9. W czasie ferii zimowych szkoła organizuje dla uczniów gry i zabawy w szkole i na terenie, 

w ramach odrębnej dokumentacji. 

10. Dni i godziny zajęć świetlicy dostosowane są do potrzeb szkoły i zatwierdzone przez 

Dyrektora szkoły.  

11. Świetlica wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz materiały umożliwiające 

realizację pracy wychowawczej i opiekuńczej. 

12. Do zadań świetlicy szkolnej należą:  

a) organizowanie gier i zabaw dla dzieci, 
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b) kształtowanie nawyków higieny i czystości, 

c) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami, 

d) upowszechnianie kultury i sportu, 

e) rozwijanie samorządności i samodzielności wśród uczniów, 

f) rozwijanie różnorodnych hobby i zainteresowań, 

g) organizowanie imprez kulturalnych, 

h) prowadzenie różnorodnych form zainteresowań, 

i) profilaktyka wybranych zagadnień, 

j) prowadzenie zajęć lekcyjnych za nieobecnych nauczycieli w ramach pracy świetlicy, 

k) prawa i obowiązki uczniów uczęszczających do świetlicy określa regulamin świetlicy, 

13) zajęcia w świetlicy prowadzą wychowawcy , którzy organizują pracę poprzez:   

a) przygotowanie pomieszczeń świetlicy do prowadzenia zajęć,   

b) wyposażenie świetlicy w zabawki i pomoce dydaktyczne,   

c) opracowanie rocznego planu zajęć wychowawczo - dydaktycznych,   

d) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością świetlicy.    

14) wychowawca świetlicy utrzymuje ścisły kontakt z wychowawcami klas, do której chodzą 

jego podopieczni, biblioteką szkolną oraz z rodzicami.   

 

§ 130 

STOŁÓWKA SZKOLNA 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożywania jednego ciepłego 

posiłku w stołówce szkolnej.   

2. Odpłatność za obiady ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.   

3. Dyrektor może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat za posiłki w stołówce 

szkolnej:    

1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych w sytuacji znalezienia dodatkowych 

środków na ich sfinansowanie.   

4. Drugie śniadanie uczniowie mogą spożywać podczas przerw śniadaniowych na stołówce 

szkolnej.  

5. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa 

odrębny Regulamin Stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu stołówki 

szkolnej. 
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§ 131 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz 

rodzice. 

2. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów; 

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 

3) wdrażanie do poszanowania książki; 

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

6) współdziała z nauczycielami; 

7) rozwija życie kulturalne szkoły; 

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli; 

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 

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

1) właściwą obsadę personalną; 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

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

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 

zbiorów   bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

4. Zadania biblioteki szkolnej: 

1) Popularyzacja nowości bibliotecznych; 

2) Statystyka czytelnictwa; 

3) Informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu 

informacyjnego; 

4) Komputeryzacja biblioteki; 

5) Renowacja i konserwacja księgozbioru; 

6) Systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym; 

7) Współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców; 
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8) Współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy. 

5. Nauczyciel bibliotekarz realizuje następujące zadania: 

1) gromadzi i opracowuje zbiory; 

2) umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni; 

3) prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów; 

4) umożliwia korzystanie z Internetu i programów multimedialnych; 

5) udostępnia książki i inne źródła informacji; 

6) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

7) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk 

czytania i uczenia się; 

8) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczna; 

9) powiększa zasoby biblioteczne z uwzględnieniem środków finansowych szkoły; 

10) prowadzi konserwację i selekcję zbiorów; 

11) współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych; 

12) współuczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych szkoły. 

6. Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin biblioteki. 

7. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami; 

2) nauczycielami i wychowawcami; 

3) rodzicami; 

4) innymi bibliotekami. 

8. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z: 

1) gminą; 

2) władzami lokalnymi; 

3) ośrodkami kultury; 

4) innymi instytucjami. 
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§ 132 

GOSPODAROWANIE PODRĘCZNIKAMI, MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI ORAZ 

MATERIAŁAMI ĆWICZENIOWYMI W SZKOLE 

 

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

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

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

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

1) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas III i V; 

2) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika rodzice ucznia 

zobowiązani są do zwrotu kosztu ich zakupu lub zakupu podręcznika do zajęć z zakresu 

edukacji w oddziałach klas I- VI. 

4. 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. 

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

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

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

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi 

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

prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 

6. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu 

używania. 
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ROZDZIAŁ 14 

POMOC UCZNIOM 

 

§ 133 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne  

i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 

i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. 

4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających  

w szczególności; 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
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5.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: 

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

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

3) zajęć specjalistycznych: 

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

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

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

z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników tych zajęć wynosi do 10; 

4) warsztatów; 

5) porad i konsultacji; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej. 

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

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 

minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych 

przypadkach,  o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy 

zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno -
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pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

12. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

6) pielęgniarki szkolnej; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) poradni; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego. 

14. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności doradztwo edukacyjno-

zawodowe. 

15. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z planowaniem kształcenia  

i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów  

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod 

pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

16. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału. 

17. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów 

udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole  zapewniają poradnie oraz 
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placówki doskonalenia nauczycieli. 

18. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 

stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

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

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 134 

ORGANIZACJA INDYWIDUALNEGO TOKU KSZTAŁCENIA 

 

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań dyrektor 

szkoły  może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego 

roku, a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole. 

3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 

1) rodzice  ucznia; 

2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia ( za zgodą   

rodziców). 

4. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego 

ucznia. 
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5. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 przekazuje wniosek 

dyrektorowi szkoły dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach 

ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia. 

6. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt 

programu, który ma realizować uczeń. 

7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 6 jest zobowiązany 

zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się: 

1) w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie sprzyja 

ukończeniu szkoły w skróconym czasie. 

9. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji. 

10. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie krótszy niż 

jeden rok szkolny. 

11. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku: 

1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego; 

2) złożenie przez ucznia lub jego rodziców oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego 

programu lub toku nauki. 

12. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki , dyrektor  

w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego 

obowiązków a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż godzinę 

tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie. 

13. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo 

odnotować w arkuszu ocen. 

 

§ 135 

FORMY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 

1. Uczniowie  z zaburzeniami rozwoju, uczniom kalekim lub przewlekle chorym szkoła 

umożliwia wypełnienie obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego, 

specjalnego, zajęć rewalidacyjnych. 

2. O potrzebie zapewnienia uczniowi wyżej wymienionej formy spełniania obowiązku orzeka 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Szkoła organizuje je na wniosek rodziców ucznia  
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i zaświadczenia lekarskiego. 

3. Decyzję o nauczaniu indywidualnym, specjalnym i rewalidacji podejmuje dyrektor szkoły 

na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

4. Tygodniowy wymiar godzin wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego regulują 

odrębne przepisy. 

5. Zajęcia wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego należy realizować co 

najmniej w ciągu 3 dni w tygodniu. 

6. Realizację wymienionych w ust.1  form kształcenia powierza się nauczycielowi  

z odpowiednimi do rodzaju zajęć kwalifikacjami. 

7. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym i specjalnym ujęty jest w ewidencji danego 

oddziału klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami. 

 

 

ROZDZIAŁ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 136 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zmiany do statutu mogą być wprowadzane na wniosek organów szkoły. 

3. Regulaminy obowiązujące w szkole są dostępne w oddzielnej dokumentacji szkolnej.    

4. Traci moc prawną tekst jednolity uchwalony w dniu 27 sierpnia 2015 r. 

5. Tekst ujednolicony statutu wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. 

6. Treści zawarte w statucie zostały zaakceptowane przez Radę Rodziców w dniu  

    28 września 2016 r. 

7. Tekst ujednolicony ze zmianami uchwalono na Radzie Pedagogicznej w dniu  

     30 sierpnia 2016 r. 

 

 

Dyrektor Szkoły              Przewodnicząca Rady Rodziców             Rada  Pedagogiczna 
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