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WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943                               
ze zmianami). 

2. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi 
zmianami). 

3. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. poz. 59 z późniejszymi 
zmianami). 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe                                
(Dz. U. z 2017 r.  poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich                                           
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1700). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2022 poz. 1594). 

8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1730). 

 
 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE, CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

Rozdział 1  
Informacje ogólne o szkole 

 
§ 1 

1. Szkoła Podstawowa im. Bohdana Arcta w Kotuniu, zwana dalej szkołą podstawową, jest    
placówką publiczną: 

1)  prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów 
nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach; 

3) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla oddziału przedszkolnego, I i II etapu edukacyjnego; 

4) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki zasady oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów                         
i sprawdzianów. 

2. Szkoła Podstawowa im. Bohdana Arcta wchodzi w skład Zespołu Oświatowego                        
w Kotuniu. Siedzibą szkoły jest budynek położony w miejscowości Kotuń  ulica Szkolna 
2 (budynek A) oraz budynek przy ulicy Polnej 6c (budynek B). Ilekroć w statucie mowa 
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jest o „szkole” należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Bohdana Arcta                       
w Kotuniu. 

3. Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według 
zasad określonych w odrębnych przepisach.  

4. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa  im. Bohdana 
Arcta w Kotuniu. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Zespół Oświatowy                  
w Kotuniu Szkoła Podstawowa im. Bohdana Arcta 08-130 Kotuń”.  

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kotuń.  
6. Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty.  
7. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne. Cykl kształcenia wynosi 8 lat i jest 

poprzedzony rocznym, obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Cykl kształcenia  
odbywa się w dwóch etapach: 

 I etap edukacyjny klasy I - III, 

 II etap edukacyjny klasy IV - VIII. 
8. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą 

kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz 
możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach 
określonych odrębnymi przepisami.  
 

§ 2 
1. Do I klasy szkoły podstawowej przyjmuje się: 

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

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem 
szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa 
niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na 
podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący. 

3. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 
Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów 
przedszkolnych oraz klas pierwszych. 
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Rozdział 2 
Misja szkoły i sylwetka absolwenta 

 
§ 3 

Misja szkoły 
1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Sylwetkę Absolwenta. Stanowią one integralną część 

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

2. Misja szkoły: działamy po to, aby:  
1) uczniowie 

a) umieli rozwijać własne zainteresowania przez samokształcenie, korzystanie  
z bibliotek, z Internetu i innych źródeł informacji;  

b) potrafili praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności; 
c) umieli samodzielnie i twórczo myśleć, wyrażać własne opinie i odczucia                      

oraz dokonywać samooceny; 
d) mieli świadomość posiadanej wiedzy, umiejętności i własnych 

predyspozycji; 
e) potrafili prawidłowo komunikować się, wyrażać własne stanowisko szanując 

poglądy i dążenia innych ludzi; 
f) przejawiali gotowość do pomagania innym, szacunek dla drugiego 

człowieka oraz umacniali w sobie poczucie własnej godności; 
g) kierowali się w codziennym życiu zasadami etyczno-moralnymi; 
h) wzmacniali uczucia patriotyczne poprzez szacunek do tradycji i własnego 

języka; 
i) posiadali światopogląd oparty na tradycji humanistycznej;  
j) wykształcili w sobie szacunek dla osiągnięć własnego narodu, jego wkładu                        

w rozwój Europy; 
k) świadomie i aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i społecznym 

miejscowości i regionu;  
l) efektywnie posługiwali się technologią informacyjną; 
m) posiadali praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym                     

na odpowiednim poziomie edukacyjnym;  
n) upowszechniali zdrowy styl życia oraz dbali o postawy prozdrowotne  

i proekologiczne.  
2) Rodzice: 

a) czuli się współodpowiedzialni za działania podejmowane przez szkołę; 
b) mieli świadomość współuczestniczenia w kształtowaniu osobowości 

dziecka; 
c) otrzymywali pełną informację o postępach w nauce, zachowaniu swoich 

dzieci i osiągnięciach szkoły; 
d) byli zadowoleni z efektów pracy szkoły. 
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3) Nauczyciele:  
a) promowali pozytywne wzorce zachowań i wzmacniali prawidłowe relacje 

interpersonalne; 
b) ściśle współpracowali ze sobą i byli usatysfakcjonowani z wyników swej 

pracy z uczniami; 
c) podnosili swoje kwalifikacje i uzyskiwali kolejne stopnie awansu 

zawodowego; 
d) byli usatysfakcjonowani z wyników swojej pracy i współdziałania                         

z uczniami. 
4) Szkoła: 

a) była miejscem wzajemnego szacunku, zaufania i bezpieczeństwa; 
b) zapewniała wszechstronny rozwój osobowy; 
c) była dobrze postrzegana w środowisku i cieszyła się zainteresowaniem 

uczniów i rodziców, 
d) rozwijała społecznie, uczyła wrażliwości i pracy na rzecz innych ludzi; 
e) propagowała postawy solidarności społecznej i przygotowywała do życia                           

w zjednoczonej Europie; 
f) kształtowała pozytywny stosunek do zabawy, pracy i wypoczynku. 

 
§ 4 

Sylwetka absolwenta 
Absolwent naszej szkoły: 

1. Jest człowiekiem świadomym i odpowiedzialnym, który potrafi zaplanować własną 
przyszłość.  

2. Potrafi dokonywać właściwych wyborów życiowych, kierując się ponadczasowymi 
wartościami moralno-etycznymi. 

3. Potrafi zaistnieć w warunkach nowej rzeczywistości w Europie i świecie XXI wieku.  
4. Zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające samorealizację i dalsze kształcenie. 
5. Umiejętnie posługuje się technologią informacyjną ułatwiającą korzystanie z różnych 

źródeł wiedzy. 
6. Jest otwarty na innych i potrafi współdziałać w rozwiązywaniu problemów.  
7. Umie zaprezentować własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi.  
8. Interesuje się rozwojem kraju, jest przygotowany do życia w demokratycznym państwie 
9. Ma poczucie tożsamości narodowej, zna historię swego kraju i pielęgnuje rodzime 

tradycje oraz zna sylwetkę patrona szkoły. 
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Rozdział 3 
Cele i zadania szkoły 

 
§ 5 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie  Prawo  Oświatowe oraz w przepisach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-  
Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 
lokalnego środowiska. 

2. Głównymi celami szkoły są: 
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy       
i świata;  

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;  
3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 
4) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na 

zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz 
prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku                        
i osiągniętego rozwoju;  

5) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego 
indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; 

6) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: 
uczeń – szkoła – dom rodzinny; 

7) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 
8) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie 

ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;  
9) poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych 

i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego                          
i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie                      
i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności 
badawczej, a także działalności twórczej; 

10) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności 
matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy 
rozwiązywaniu problemów;  

11) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do 
rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł 
informacji i możliwości korzystania z nich;  

12) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego                      
i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.  

3. Zadaniem szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego dla                
I i II etapu edukacyjnego, a także podstawy wychowania przedszkolnego dla oddziałów 
przygotowania przedszkolnego z zachowaniem realizacji minimalnej ilości godzin 
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nauczania poszczególnych edukacji przedmiotowych określonych w odrębnych 
przepisach i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności: 

1) czytania - rozumianego zarówno jako prosta czynność oraz jako umiejętność 
rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym 
zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz 
uczestnictwo w życiu społeczeństwa; 

2) myślenia matematycznego - umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi 
matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań 
matematycznych;  

3) myślenia naukowego - umiejętności formułowania wniosków opartych                         
na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

4) umiejętności komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno 
w mowie, jak i w piśmie; 

5) umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi, w tym także wyszukiwania i korzystania z informacji; 

6) umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, 
odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 

7) umiejętności pracy zespołowej. 
4. Do zadań szkoły należy:  

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole 
oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio                               
do istniejących potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój 
umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich 
godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową 
kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz                    
w procesie uczenia i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na potrzeby uczniów, 
rodziców i nauczycieli w zależności od  potrzeb,  zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                       
z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 
psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;  

9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych 
szkoły; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych  
oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych                           
w odrębnych przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;  
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12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej, językowej i religijnej; 

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 
pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;  

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez 
umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania                                
oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania                  
do poziomu przygotowania uczniów;  

16) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 
17) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form 
organizacyjnych nauczania; 

18) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez 
umożliwienie im samodzielnego wyboru dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie; 

19) kształtowanie aktywności społecznej ( w tym wolontariatu) i umiejętności 
spędzania wolnego czasu;  

20) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;  

21) zapewnienie uczniom, w miarę potrzeb,  opieki świetlicy szkolnej; 
22) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;  
23) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym między innymi: policją, 

stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska 
wychowawczego w szkole; 

24) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu 
rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, 
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych 
ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa 
w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 

25) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, 
a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

26) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie 
właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

27) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 
28) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

29) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego 
odbioru i wykorzystania mediów;  

30) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 
prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących                      
i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;  
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31) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji; 

32) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej                             
i archiwizacji. 
 

§ 6 
  Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie 
diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość 
realizacji tych oczekiwań. 
 

§ 7 
  Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów 
 i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski  
z realizacji celów i zadań szkoły. 
 

§ 8 
Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele oraz zatrudnieni 

pracownicy administracji i obsługi, we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią 
pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami społecznymi i kulturalnymi                    
w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

 
§ 9 

  Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo 
lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej w tym 
wolontariatu. 
 

§ 10 
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) Ramowe plany nauczania uwzględniające między innymi  minimalny wymiar 
godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

2) Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar 
wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 
dydaktycznego. 

3) Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści                     
i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 
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Rozdział 4 
Sposoby realizacji zadań szkoły 

 
§ 11 

W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności                      
z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji  
o Prawach Dziecka.  

 
§ 12 

Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu                                
o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego, 
zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych. 

 
§ 13 

Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole. 
1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych  

w podstawie programowej ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartych  
w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści 
wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod 
warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową: 

1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej;  
2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia 

trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu 
ich wyjaśniania; 

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość. 
2. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela musi być dostosowany do potrzeb  

i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki 
dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki 
środowiskowe i społeczne uczniów. 

3. Program nauczania wybiera nauczyciel lub zespół nauczycieli na cały etap edukacyjny. 
4. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie 

lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować 
program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez 
innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.  

5. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 
"programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

6. Program nauczania zawiera: 
1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;  
2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego;  
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3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów                               
oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;  

4) opis założonych osiągnięć ucznia;  
5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.   

7. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu 
nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania 
zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, 
czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w ust. 6, dyrektor szkoły 
może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego                                      
lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane                   
do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy 
metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole. 

8. Opinia, o której mowa w ust.7 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu                         
z  podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb 
edukacyjnych uczniów.  

9. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor. Dopuszczone 
programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja 
programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym 
został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok 
dopuszczenia do użytku.  

10. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 
podstawy programowej.  

11. Indywidualne programy edukacyjno–terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia                     
z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno wychowawczych dla 
uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, 
plany pracy kółek zainteresowań dopuszcza dyrektor szkoły.  

12. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:  
1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego 

lub 
2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów. 

13. Nauczyciel, w przypadku realizowania programu nauczania z zastosowaniem podręcznika 
zapewnionego przez Ministra Edukacji i Nauki, może przedstawić część programu 
obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. 
 

§ 14 
Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole. 

1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych                               
w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzący określoną edukację                    
w szkole. 

2. W klasach I – III w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
zespół nauczycieli uczących w jednej klasie przedstawia dyrektorowi propozycję: 

1) jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej; 
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2) jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu języka 
obcego nowożytnego; 

3) materiałów ćwiczeniowych do poszczególnych edukacji, z zastrzeżeniem,                       
by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji 
celowej, określonej w odrębnych przepisach.  

3. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących                            
w poszczególnych klasach I – III, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli 
w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych 
ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 
szkolnym, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie 
przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach. 

4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym 
zestawie podręczników inny podręcznik niż zapewniony przez Ministra Edukacji i Nauki. 
Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra edukacji                  
i nauki pokrywa organ prowadzący szkołę. 

5. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może 
dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma 
możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać 
zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5. 

7. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich w poszczególnych klasach I – III 
może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na 
wniosek zespołu nauczycieli uczących w oddziale uzupełnić zestaw materiałów 
ćwiczeniowych. 

8. Propozycje podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach 
IV – VIII przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród 
nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej. 

9. Zespoły, o których mowa w ust. 8 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycje:  
1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych 

oraz 
2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania 

obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego 
w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych; 

3) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych 
zajęć w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej i językowej. 

10. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 
zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 
oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. 
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Informacja umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej 
szkoły. 
 

§ 15 
Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej określa Szkolny regulamin wypożyczania                     
i bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych. 

 
§ 16 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym. 
2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli 

wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez                         
Radę Rodziców jej przedstawicieli.  

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji 
wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl 
edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

4. Program  Wychowawczo-Profilaktyczny Rada Rodziców zatwierdza w terminie 30 dni   
od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą 
Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie 
Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.  

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców                  
nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego, rozumianą jak w ust. 4, programy te ustala dyrektor szkoły                                 
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez 
dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców                      
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,  
z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz wniosków                        
z nadzoru pedagogicznego i przedstawiają je na zebraniach rodziców.  

7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 
wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy 
wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy. 

8. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny 
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub z przyczyn 
losowych. 
 

§ 17 
1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną: 

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 
a) organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami                       

i ich rodzicami;  
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na    
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początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych 
ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,  

c) organizację wycieczek integracyjnych, 
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez  

pedagoga lub psychologa szkolnego,  
e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez  wychowawcę lub  

przedstawiciela dyrekcji, 
f)   współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym   

specjalistyczną, 
g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz opinii i orzeczeń poradni  

psychologiczno-pedagogicznej, 
h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania  

indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy 
edukacji. 

2) Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ 
prowadzący i opisanymi w statucie.  

3) Nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:  
a) umożliwianie uczniom realizacji indywidualnego programu nauki lub  

toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
b) objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, 
c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa  

pracy do możliwości i potrzeb ucznia,  
d) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć  

pozalekcyjnych,  
e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do konkursów, zawodów,  

przeglądów, 
f)      indywidualizację procesu nauczania. 

4) Nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami 
określonymi w statucie szkoły. 

 
§ 18 

Społeczny Inspektor Pracy 
1. W szkole powołuje się społecznego inspektora pracy. 
2. Do zadań SIP należy: 

1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, 
uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;  

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę                      
w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów; 

3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;  
4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa            

i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli                     
i uczniów, 

5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów; 
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6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;  
7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 

 
§ 19 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w   niniejszym statucie; 
2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami; 
3) zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala 

dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7:30 i trwa                    
do zakończenia zajęć w szkole. 

4) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć                    
w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie                    
w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 
przedmiotów, których program tego wymaga; 

5) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wymagających 
podziału na grupy;  

6) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;  
7) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 
8) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 
9) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;  
10) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie                               

z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym; 
11) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli 
obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku; 

12) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;  
13) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 
14) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły                  

w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;  
15) ogrodzenie terenu szkoły;  
16) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;  
17) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni                       

i pomieszczeń gospodarczych; 
18) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych 

uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;  
19) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi                  

w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły;  
20) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;  
21) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego; 
22) objęcie budynków i terenu szkolnego nadzorem kamer. 
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§ 20 
  Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie 
wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek. 

 
§ 21 

Dyżury nauczycieli 
1. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli są następujące: 

1) nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku;  
2) dyżury pełnione są od godz. 7:30 do zakończenia zajęć i podczas przerw 

międzylekcyjnych;  
3) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek 

zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach                              
i w sanitariatach; 

4) w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel 
zastępujący go na lekcji zobowiązany jest do pełnienia za niego dyżuru, jeżeli 
nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to dyrektor lub jego zastępca 
wyznacza innego nauczyciela do pełnienia jego dyżuru; 

5) zasady pełnienia dyżurów oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa zawarte są w Regulaminie dyżurów. 

 
§ 22 

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych                      
i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych. 

 
§ 23 

Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; 
zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki             
higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne. 
 

§ 24 
Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych                                      

i nadobowiązkowych zajęć są następujące: 
1. Z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod 

opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego 
zajęcia. 

2. Pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:  
1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach, 
2) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu 

dyżurowania, 
3) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach,  
4) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby 

wzywają pomoc medyczną,  
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5) zgłaszania  dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia                               
i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków. 

3. Opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje 
z nim uczniów. 

4. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje 
wszelkie czynności organizacyjne i zapewniające bezpieczeństwo zgodnie                                  
z Regulaminem sali gimnastycznej, Regulaminem siłowni i sali baletowej oraz 
Regulaminem korzystania z boiska. 

5. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania 
zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla 
ich prawidłowego rozwoju, w szczególności powinna zainstalować i aktualizować 
oprogramowanie zabezpieczające. 

 
§ 25 

Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania 
swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się                         
o jego bezpieczny pobyt w szkole.  
 

Rozdział 5 
Organizacja i świadczenie  

pomocy psychologiczno–pedagogicznej 
 

§ 26 
W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 
 

§ 27 
Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji jest 
dobrowolny. 
 

§ 28 
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana jest uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających                  
w szczególności:  

1) z niepełnosprawności;  
2) z niedostosowania społecznego;  
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) ze szczególnych uzdolnień;  
5) specyficznych trudności w uczeniu się; 
6) z zaburzeń zachowania i emocji; 
7) z choroby przewlekłej;  
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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, kontaktami środowiskowymi;  
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem                      
za granicą, 

12) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych. 
 

§ 29 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów  

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 
zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Korzystanie   
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 

§ 30 
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                            
w szczególności psycholog, pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, logopeda, 
doradca zawodowy zwani dalej specjalistami.  
 

§ 31 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów;  
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;  
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:  

1) ucznia;  
2) rodziców ucznia; 
3) dyrektora; 
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzących 

zajęcia z uczniem; 
5) poradni; 
6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 
7) pracownika socjalnego; 
8) asystenta rodziny; 
9) kuratora sądowego; 
10) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 
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§ 32 
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie:  
1) klas terapeutycznych;  
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;  
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć                             
o charakterze terapeutycznym; 

5) warsztatów;  
6) porad i konsultacji; 
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 
8) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 
9) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

 
§ 33 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Regulamin pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 
 
§ 34, § 35, § 36, § 37 – przeniesiono do działu IV, rozdziału 3 jako § 108a, § 108b, § 108c, 

§ 108d. 
 

 

Rozdział 6 
Organizacja nauczania, wychowania i opieki nad uczniami 

niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie 
 

§ 38 
W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno–pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów do spraw 
orzekania o niepełnosprawności. Nauczanie specjalne prowadzone jest: 

1) w oddziale ogólnodostępnym; 
2) w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. 

 
§ 39 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 
społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne;  
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;  
4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb; 
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5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 
2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 
 

§ 40 
1. Uczniowi niepełnosprawnemu oraz dziecku w oddziale przygotowania przedszkolnego 

można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając 
proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.  

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 
uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu                   
do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zgody rodziców. 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie. 
4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej                          

do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.  
5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca 

lutego w ostatnim roku nauki w szkole. 
6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:  

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 
utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, 
spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.  
 

§ 41 
Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno–pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z nauki drugiego 
języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 

 
§ 42 

Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach 
międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów 
integracyjnych prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób. 

 
§ 43 

 Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń  
(w tym roku kalendarzowy) kończy 20 rok życia. 

 
§ 44 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                         
z zaleceniami poradni psychologiczno–pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 
rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub 
integracyjnym po 2 godziny na ucznia.  

2. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie 
nauczania i arkuszu organizacyjnym. 
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3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia 
łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.  

 
§ 45 

W szkole mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjne w zakresie:  
1) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna); 
2) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne); 
3) korekcyjno–kompensacyjne; 
4) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji; 
5) inne zajęcia specjalistyczne między innymi: dogoterapia, muzykoterapia, 

terapia zajęciowa, terapia integracji sensorycznej, socjoterapia, fizjoterapia. 
 

§ 46 
1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 
kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym.  

2. Nauczyciele ci: 
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie                  

z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania                      
i zajęcia, określone w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą  
z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 
niedostosowaniem społecznym;  

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych                         
w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;  

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 
nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, 
określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 
niedostosowaniem społecznym.  

3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz 
zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi 
nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele                 
ci uczestniczą. 
 

§ 47 
1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu przeprowadzanego 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, przeprowadzanym zgodnie z procedurami 
CKE, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności,                        
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a uczniowie  niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym -             
w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych                                 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego.  

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności                
lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia polega w szczególności na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu 
odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie 
sprawdzianu;  

3) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej 
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego 
kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych.  

3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 
do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację                   
o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną                         
do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie wskazanym przez 
komisję. 

4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków 
przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 
§ 48 

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 
psychologiczno–pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych 
statucie szkoły.  
 
 

Rozdział  7 
Nauczanie indywidualne i indywidualne obowiązkowe roczne 

przygotowanie przedszkolne 
 

§ 49 
1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie                

do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem oraz indywidualnym 
obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.  

2. Indywidualne nauczanie oraz indywidualne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 
i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni 
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psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje 
indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu 
zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym            
w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 
indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może                   
to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, 
znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku                 
z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia. 

5. Zajęcia indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania 
przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami  
w orzeczeniu. Zajęcia prowadzi:  

1) jeden nauczyciel lub dwóch w przypadku indywidualnego rocznego 
przygotowania przedszkolnego;  

2) jeden lub dwóch nauczycieli w klasach I-III szkoły podstawowej;  
3) w klasach IV-VIII  kilku nauczycieli, tak aby zapewnić realizację podstawy 

programowej. 
6. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje                 
to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:  

1) w orzeczeniu wskazano taką możliwość  
oraz  

2) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć. 
7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także 
miejsca, w których zajęcia są organizowane. 

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne, dyrektor może zezwolić 
na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, 
stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia 
są realizowane. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz                                    
z uzasadnieniem. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do Dziennika 
indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym 
podpisem.  

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

11. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 
indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy                 
i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin 
indywidualnego nauczania. 
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12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego 
bezpośrednio z uczniem wynosi:  

1) dla indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
od 4 do 6 prowadzonych w co najmniej 2 dniach;  

2) dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8 prowadzonych w co najmniej 2 dniach;  
3) dla uczniów klasy IV-VIII - od 8 do 10 prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 

13. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem oraz indywidualnym obowiązkowym 
rocznym przygotowaniem przedszkolnym, którym stan zdrowia znacznie utrudnia 
uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im 
pełnego osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości                                  
i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia 
umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 
uroczystościach i imprezach szkolnych.  

14. Zakończenie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego następuje na wniosek rodzica lub opiekuna 
prawnego. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego 
wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły. 

 
Rozdział 8 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 
 

§ 50 
1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

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

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

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec 
roku półrocza lub roku szkolnego. 

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 
szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone                     
po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach                        
po śródrocznej klasyfikacji. Nauczania w trybie ITN nie udziela się uczniom                     
klas I-III. 

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program 
nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany                 
w czasie całego roku szkolnego. 
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6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:  
1) uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych 

opiekunów);  
2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;  
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których 

dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).  
7. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, 

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

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje 
program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel 
prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca 
metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.  

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady 
Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

11. Dyrektor szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku 
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej.  

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku 
szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest 
pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.  

13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.  
14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby 

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

opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin 
konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. 
miesięcznie. 

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej 
klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia 
w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.  

17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 
1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie 

konsultacji indywidualnych; 
2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału 

obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym 
na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko                 
w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.  

18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo                      
lub 2 godziny co dwa tygodnie. 

19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 
20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.  
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21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego 
egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.  

22. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia. 
23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane                  

w ITN.  
24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok 

nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. 
Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy 
odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.  

 
 

Rozdział 9 
Pomoc materialna uczniom 

 
§ 51 

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 

1. Udzielanie pomocy materialnej:  
1) pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne; 
2) pomoc w ubieganiu się o świadczenia z ośrodków pomocy społecznej; 
3) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców, a dla wybitnie 

uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, 
instytucji lub osób fizycznych.  

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie                 
do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających                 
z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

3. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej. 

4. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 
1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej 

ucznia; 
2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;  
3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

5. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:  
1) rodzicami, 
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, 
3) ośrodkami pomocy społecznej, 
4) organem prowadzącym, 
5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci                

i młodzieży. 
6. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 

1) rodziców (opiekunów prawnych),  
2) nauczyciela, 
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3)  pracownika socjalnego. 
7. Pomoc materialna jest organizowana w formie:  

1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie, 
2) bezpłatnych obiadów, 
3) stypendiów socjalnych, 
4) stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne; 
5) pomocy rzeczowej lub żywnościowej, 
6) innych, w zależności od potrzeb i możliwości.  

8. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na 
ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego. 

9. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy do zadań 
własnych gminy. 
 

§ 52 
1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1) realizację przyjętego w szkole Szkolnego Programu Wychowawczo- 
Profilaktycznego;  

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 
3) uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, 

uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie; 
4) realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy                      

z lekarzami, psychologami i innymi specjalistami; 
5) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między 

rówieśnikami; 
6) działania pedagoga i psychologa szkolnego;  
7) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m.in. organizowanie 

zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami, 
8) współpracę z innymi instytucjami i organizacjami; 
9) prowadzenie profilaktyki uzależnień; 
10) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;  

 
§ 53 

Szkoła wspiera akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu 
Uczniowskiego, organu prowadzącego, wolontariatu szkolnego i innych zaprzyjaźnionych 
instytucji.             
 

§54 
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, dyrektor 

szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy zachowaniu 
ubezpieczenia. 
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II. ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
 

§ 55 
1. Organami szkoły są:  

1) Dyrektor Szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski. 

 
§ 56 

Każdy z wymienionych organów w § 55 działa zgodnie z ustawą prawo oświatowe. 
Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez                      
te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 
 

Rozdział 1 
Dyrektor szkoły 

 
§ 57 

1. Dyrektor szkoły: 
1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego, 
2) jest pracodawcą, 
3) jest organem nadzoru pedagogicznego, 
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,  
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.  

 
§ 58 

Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.               
Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest 
przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

 
§ 59 

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa 
prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe. 

 
§ 60 

Dyrektor szkoły: 
1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności: 

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej 
jakości pracy;  

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady 
oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie                 
i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem rady pedagogicznej; 
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3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 
stanowiących; 

4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem                     
i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 
6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów; 
7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 
8) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne 

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 
szkoły;  

9) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności 
nauczyciela;  

10) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw 
podręczników, który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku 
szkolnego; 

11) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji                   
w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu 
który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;  

12) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa; 

13) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi 
zakupionymi z dotacji celowej;  

14) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;  
15) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza                        
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej                
w szkole;  

16) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych 
wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego                 
lub w formie indywidualnego nauczania; 

17) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach 
określonych w  statucie szkoły;  

18) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie 
indywidualne; 

19) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły 
dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie                      
co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne              
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

20) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez 
Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie                        
w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia 
ogólnego; 

21) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 
przedmiotowe i problemowo-zadaniowe; 
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22) zwalnia uczniów z WF-u, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu              
o odrębne przepisy; 

23) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie 
z zasadami określonymi w statucie szkoły;  

24) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 
w przypadkach określonych w przepisach; 

25) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem                       
o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub odpowiedniej 
jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 
uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. 
Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi 
opiekunami);  

26) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych                              
i organizacyjnych; 

27) stwarza uczniom warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, 
etnicznej i religijnej; 

28) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu ósmoklasisty;  
29) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów 

prowadzonych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;  
30) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;  
31) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, 

klasyfikacyjnych i sprawdzających; 
32) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni 
nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;  

33) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                       
w  sprawie organizacji praktyk studenckich. 

2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:  
1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych               
lub opiekuńczych;  

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 
4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych 

przepisach dni wolne od zajęć; 
5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach 

wolnych;  
6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje 

zagrożenie zdrowia uczniów; 
7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze  

w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających 
zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone 
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warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje 
dyrektora szkoły; 

8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,  
a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych 
warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;  

9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;  
10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz 

dbałości o estetykę i czystość;  
11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;  
12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem 

zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;  
13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły oraz 

ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
14) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 

technicznego urządzeń na szkolnym boisku;  
15) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych 

szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;  
16) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;  
17) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 
18) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami;  
19) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych.   
3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:  

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami 
szkoły w tym z nauczycielem wspomagającym, asystentem nauczyciela w klasach 
I-III; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na 
stanowiskach kierowniczych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 
4) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu 

zawodowego;  
5) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom                     

i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 
6) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli 

i pracowników; 
7) udziela urlopów zgodnie z KN i KP;  
8) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;  
9) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 
10) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;  
11) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi 

przez organ prowadzący; 
12) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
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13) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach 
pracy; 

14) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków                      
do opiniowania i zatwierdzania; 

15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 
4. Sprawuje opiekę nad uczniami:  

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 
2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;  
3) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 
4) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych                         

do otrzymania pomocy materialnej na zakup podręczników; 
5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki 
medycznej. 
 

§ 61 
Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. 

Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym 
ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 
 

§ 61a 
1. Podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć z powodu następujących okoliczności: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez 
ogólnopolskich lub międzynarodowych; 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia  
z uczniami, zagrażającej zdrowia dzieci; 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; 
4) Innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu 

dzieci. 
2. O decyzji o zawieszeniu zajęć stacjonarnych zawiadamia organ prowadzący szkołę. 
3. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych na okres dłuższy niż 2 dni organizuje 

zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, najpóźniej                      
od trzeciego dnia zawieszenia. 

4. Określa zasady, technologie (programy, aplikacje, platformy) i sposoby realizowania 
przez nauczycieli nauki zdalnej i wzajemnego kontaktu nauczycieli, uczniów i rodziców. 

5. Przy nauczaniu zdalnym jednostka lekcyjna trwa 45 minut. 
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Rozdział 2 
Rada Pedagogiczna 

 
§ 62 

Rada Pedagogiczna. 
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły Podstawowej. 
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania.  

5. Przewodniczący rady uzyskuje stosowne projekty i opinie od organów uprawnionych. 
Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość 
zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania 
wyjaśnień.  

6. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać 
udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 
wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu 
dyrektora szkoły. 

7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  
w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

8. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:  
1) uchwala regulamin swojej działalności;  
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;  
3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po 

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

4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego 
rodziców (prawnych opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 
edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie 
zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;  

6) opiniuje wniosek wychowawcy klasy I-III o niepromowaniu ucznia; 
7) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;  
8) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;  
9) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły;  
10) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;  
11) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu. 
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9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 
1) opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 
3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 
ponadwymiarowych;  

4) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 
5) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień;  
6) opiniuje projekt finansowy szkoły;  
7) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;  
8) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, 
wychowawcza i opiekuńcza;  

9) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;  
10)  opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;  
11) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne 

stanowiska kierownicze; 
10. 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 szkoły;  
3) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;  
4) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami                    

do organu prowadzącego;  
5) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 
6) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach 

szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;  
7) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;  
8) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;  
9) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 

szkoły; 
10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela                       

od oceny pracy. 
11. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,                   

po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. 
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu 
nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.  

12. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.  

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 
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szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa 
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej i elektronicznej. 
Księgę protokołów przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją 
archiwizacyjną. 

15. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż                           
do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 

16. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
 

Rozdział 3 
Rada Rodziców 

 
§ 63 

Rada Rodziców 
1. Radę Rodziców tworzą rodzice (prawni opiekunowie), których dzieci są uczniami szkoły. 

Jest to organ kolegialny szkoły. 
2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutu działalności szkoły. 
3. Szczególnym celem jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły. 
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny                

ze Statutem. Szczególnym zadaniem Rady Rodziców jest organizowanie form aktywności 
rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. 

5. Szczegółowe zadania i tryb działania  Rady Rodziców określa Regulamin rady rodziców. 
6. Rada Rodziców w szczególności: 

1) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

2) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu; 
3) działa na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej; 
4) opiniuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły;  
5) opiniuje zgodę na uruchomienie oddziału międzynarodowego; 
6) deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko 

Dyrektora Szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
7) na wniosek Dyrektora Szkoły przedstawia swoją opinię dotyczącą pracy 

nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego. 
7. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej  i dyrektora z wnioskiem  

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności zapewnienia 
rodzicom rzeczywistego wpływu na działania szkoły, zwłaszcza zaś: 

1) posiadania znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły 
i poszczególnych klas; 
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2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat postępów uczniów w nauce lub 
występujących trudności, jak również sposobów eliminowania niepowodzeń 
szkolnych; 

3) uzyskiwania pomocy (porad) w zakresie wychowania, kształcenia  
i zapewnienia opieki dzieciom; 

4) znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz kryteriów 
obowiązujących w szkole przy ocenianiu postępów w nauce uczniów i ustaleniu 
ocen z zachowania.  

8. W celu wspierania działalności Statutowej Szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze  
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

9. Rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia   swoich 
dzieci. Współpraca oparta jest na wspólnych spotkaniach i przedsięwzięciach i  może 
przybierać następujące formy:  

1) zebrania ogólne rodziców stwarzające możliwości przekazania informacji                   
oraz dyskusji na tematy wychowawcze; 

2) „Wywiadówki”, czyli zebrania klasowe rodziców, na których wychowawca 
informuje o aktualnych sprawach klasy i postępach uczniów w nauce; 

3) indywidualne kontakty rodziców z wychowawcą klasy lub nauczycielem 
przedmiotu poświęcone aktualnej ocenie postępów w nauce lub powstającym 
trudnościom wychowawczym czy dydaktycznym; 

4) współudział rodziców w organizowaniu części uroczystości i imprez 
związanych z życiem Szkoły np.: zabawa choinkowa, ukończenie szkoły                  
czy imprezy turystyczne. 

10. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców mogą ustalić inne formy współpracy pod 
warunkiem, że będzie ona korzystna dla obu stron. 

11. Rada Rodziców może wnioskować do dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela  
z wyjątkiem nauczyciela stażysty. 

 

Rozdział 4 
Samorząd Uczniowski 

 
§ 64 

Samorząd Uczniowski 
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie tej szkoły, a uczniowie poszczególnych klas tworzą 

samorządy klasowe. 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin samorządu 

uczniowskiego. 
4. Samorząd w wykonywaniu swoich zadań współdziała ze wszystkimi organami szkoły. 
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5. Do zadań Samorządu należy: 
1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów  

i nauczycieli; 
2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków                    

do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny; 
3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania 

obowiązków szkolnych; 
4) przedstawianie dyrekcji szkoły opinii i potrzeb uczniów; 
5) współdziałanie z Radą Pedagogiczną w celu zapewnienia uczniom należytych 

warunków do nauki oraz rozwijanie różnych form zajęć pozalekcyjnych; 
6) dbanie o mienie szkoły; 
7) dbanie o dobre imię i honor szkoły. 

6. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do: 
1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach 

szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów; 
2) wyrażania opinii dotyczących problemów dzieci i młodzieży; 
3) udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie 

społeczności uczniowskiej; 
4) wydawania gazetek, kroniki szkolnej, prowadzenia strony internetowej; 
5) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu 

Samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież. 
 

Rozdział 5 
Zasady współpracy między organami szkoły  

i rozstrzyganie sporów 
 

§ 65 
Współpraca między organami szkoły 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia i tolerancji, 
z poszanowaniem prawa poszczególnych organów do swobodnego działania 
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. 

2. Rodzice i uczniowie, poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd 
Uczniowski, przedstawiają w formie pisemnej organom szkoły swoje wnioski i opinie. 

3. Przedstawione wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach 
zainteresowanych organów, a wnioskodawcy otrzymują pisemną informację dotyczącą 
przebiegu sprawy. 
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§ 66 
Rozstrzyganie sporów 

1. Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole: 
1) konflikty wewnątrzszkolne rozstrzygane są na terenie szkoły; 
2) w sytuacjach konfliktowych pomiędzy poszczególnymi organami szkoły, 

Dyrektor Szkoły stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich 
rozstrzygania; każdy z organów szkoły ma możliwość obrony swojego 
stanowiska; 

3) wszyscy członkowie społeczności szkolnej mogą składać do Dyrektora Szkoły 
skargi i wnioski, Dyrektor Szkoły w ciągu 14 dni od złożenia informacji                 
w sprawie  informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku lub skargi; 

4) konflikt między uczniem a nauczycielem rozstrzyga wychowawca klasy; 
5) konflikt między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły; 
6) w przypadku konfliktu między Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną a Radą 

Rodziców organem rozstrzygającym jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 
7) Dyrektor Szkoły może powołać zespół mediacyjny, w skład której wchodzą                

w równej liczbie (po 2 osoby) przedstawiciele stron będących w konflikcie. 
Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne,  
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję poprzez 
głosowanie. Są to rozwiązania ostateczne. Każdej ze stron przysługuje prawo do 
odwołania się. W przypadku gdy strony nie zgadzają się z wynikiem 
postępowania rozstrzygającego, mają prawo odwołać się, w zależności                       
od rodzaju sprawy do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, Rzecznika Praw  Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka                
lub właściwego sądu. 

 
 

III. ORGANIZACJA NAUCZANIA  I WYCHOWANIA 

 
Rozdział 1 

Organizacja nauczania 
 

§ 67 
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Liczbę uczniów oddziale określają odrębne przepisy.  
 

§ 68 
Działalność edukacyjna realizowana jest poprzez: 
1. Wychowanie przedszkolne. 
2. Edukację wczesnoszkolną w klasach I-III, będące łagodnym przejściem od wychowania 

przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. 
3. Kształcenie w ramach przedmiotów i bloków przedmiotowych w klasach IV-VIII. 
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§ 69 

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. 
 

§ 70 
1. Dla uczniów niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły, organizowane 

jest na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nauczanie 
indywidualne. 

2. Dla uczniów uczęszczających do szkoły posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego opracowuje się programy  dostosowane do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych. 

3. Programy indywidualne dostosowane do potrzeb edukacyjnych opracowuje się również 
dla innych uczniów o ile wynika to z zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

4. W szkole działają zespoły, których zadaniem jest planowanie i koordynowanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom. 

5. Podstawą powołania zespołu jest opinia lub orzeczenie wydane przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną. 

6.  Do zadań zespołu należy: 
1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie planu działań wspierających 
ucznia 

3) dokonanie oceny efektywności pomocy udzielonej uczniowi. 
 

§ 71 
Dyrektor szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, może zezwolić na indywidualny 

tok nauki.  
 

§ 72 
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 

§ 73 
1. Kalendarz każdego roku szkolnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki. 
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia 
każdego roku na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu 
finansowego szkoły.  
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3. Dyrektor Szkoły może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców                            
i Samorządu Uczniowskiego oraz za zgodą organu prowadzącego. Dyrektor informuje 
nauczycieli, uczniów i ich rodziców o wolnych dniach w terminie do dnia 30 września. 
Ilość dni określa rozporządzenie MEiN w sprawie organizacji roku szkolnego. 

4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, 
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych 
obowiązkowych i nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć 
pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 
szkołę. 

5. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę. 
 

§74 
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 edukacyjnych klas I-III określa ogólny przydział godzin na 
poszczególne zajęcia zawarte w ramowym planie nauczania. Szczegółowy rozkład 
dzienny zajęć ustala nauczyciel. 

3. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów 
nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku 
następnego roku szkolnego. 

4. W komputerach udostępnionych uczniom w szkole jest zainstalowane  oprogramowanie 
zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla 
prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów. 

 
§ 75 

1. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  
w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. 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. 

3. Podczas zajęć edukacyjnych w klasach I-III dopuszcza się możliwość pracy w układzie 
bezdzwonkowym, z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej. 

4. W klasach I-III może być zatrudniony asystent nauczyciela. Do jego zadań należy 
wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 
Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela. Asystentowi nie 
powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu 
pedagogiki specjalnej zatrudnionych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia 
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. 
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5. Dyrektor Szkoły corocznie dokonuje podziału oddziałów na grupy na zajęciach języków 
obcych, informatyki i wychowania fizycznego zgodnie zasadami wynikającymi                        
z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. 

6. O zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (prawni 
opiekunowie) składając do Dyrektora Szkoły pisemne podanie wraz z zaświadczeniem 
lekarskim. Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać dokładną datę rozpoczęcia                        
i zakończenia zwolnienia oraz informacje o ograniczonych możliwościach uczestnictwa 
ucznia w zajęciach. 
Dyrektor Szkoły na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego na okres dłuższy 
niż miesiąc, wraz z podaniem może wydać decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć 
wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii                    
o ograniczonych możliwościach wykonywania ich przez ucznia. W przypadku zwolnienia 
ucznia z pewnych ćwiczeń fizycznych lekarz powinien określić, jakie ćwiczenia uczeń 
może lub nie może wykonywać. Nauczyciel wychowania fizycznego otrzymuje 
informację o potrzebie dostosowania ćwiczeń do aktualnych możliwości fizycznych 
ucznia i przygotowuje zajęcia uwzględniające opinię lekarza.  

7. Zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone podczas wyjazdów (np. zielone szkoły). 
Zakres i organizację tych zajęć określa program zielonej szkoły opracowany przez 
nauczycieli organizujących wyjazd. 

8. W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne:  
1) korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne 

zajęcia o charakterze terapeutycznym zgodnie z potrzebami uczniów oraz 
możliwościami szkoły; 

2) dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności               
w nauce, w szczególności w spełnianiu w spełnianiu wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej. Zajęcia te prowadzone są przez 
nauczyciela właściwego przedmiotu obowiązkowego; 

3) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami                         
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 
Zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela posiadającego przygotowanie                
z zakresu terapii pedagogicznej; 

4) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje 
się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 
społeczne. Zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela posiadającego 
przygotowanie z zakresu terapii pedagogicznej; 

5) logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które 
powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia               
te prowadzone są przez nauczyciela z przygotowaniem w zakresie logopedii 
szkolnej. 

9. Szkoła w miarę możliwości organizuje zajęcia nadobowiązkowe oraz koła zainteresowań. 
10. Zajęcia nadobowiązkowe i koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. Czas trwania 
zajęć wynosi 45 lub 60 min. 
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11.  W zajęciach religii i/lub etyki uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru. 
Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii, z etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów 
jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców.  
Rodzic powinien również poinformować szkołę, także w formie pisemnego oświadczenia, 
o ewentualnym wycofaniu wcześniej złożonego oświadczenia deklarującego udział ucznia 
w zajęciach z religii i/lub etyki. Szkoła nie może domagać się od rodziców oświadczenia  
o nieuczęszczaniu ich dziecka na lekcje religii i/lub etyki. Ocenianie ucznia z religii i/lub 
etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie rozporządzenia MEiN. 
Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii i etyki. 

12.  Zajęcia „wychowania do życia w rodzinie” mogą być prowadzone z podziałem na grupy 
dziewcząt i chłopców. Zajęcia te nie podlegają ocenie i nie mają wpływu ani na promocję 
ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. Uczeń nie bierze udziału 
w tych zajęciach, jeśli rodzic zgłosi Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnację  
z udziału swojego dziecka w tych zajęciach. 

13. Uczniowie nieuczęszczający na dobrowolne zajęcia edukacyjne w czasie tych zajęć 
przebywają w świetlicy szkolnej pod opieką pracowników pedagogicznych szkoły.                        
W wypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczniowie ci mogą zostać zwolnieni  
do domu.  

14.  W wypadku odwołania zajęć, uczniowie i rodzice klas 0-III są informowani o tym fakcie 
z jednodniowym wyprzedzeniem przez wychowawców klas, a uczniowie klas starszych - 
poprzez ustną informację wychowawcy klasy lub innego nauczyciela.  
W nagłych wypadkach dzieciom zapewniana jest opieka w świetlicy szkolnej zgodnie  
z planem zastępstw. 

15.  Dziennik lekcyjny prowadzony jest w formie papierowej lub elektronicznej. Za jego 
prowadzenie odpowiada wychowawca klasy. 

16. Nauczyciele dokumentują realizację godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym  
w dziennikach zajęć specjalistycznych. 

17. Dzienniki są własnością szkoły. 
18.  Szkoła prowadzi stronę internetową, na której zamieszczane są najważniejsze   

dokumenty i relacje z wydarzeń z życia szkoły. 

 
Rozdział 2 

Dokumentowanie przebiegu nauczania 
 

§76 
1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i opieki odbywa się na podstawie odrębnych 

przepisów prawa oświatowego. 
2. Szkoła prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży, będących absolwentami szkoły 

podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie 
szkoły. 
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3. Dokumentację przebiegu nauczania stanowią: 
1) księga ewidencji dzieci i młodzieży, 
2) księga uczniów, 
3) arkusze ocen ucznia i świadectwa szkolne, 
4) dzienniki lekcyjne, 
5) dzienniki zajęć specjalistycznych, 
6) dziennik świetlicy, 
7) dziennik  i dokumentacja pedagoga szkolnego, 
8) dziennik i dokumentacja logopedy, 
9) dziennik nauczyciela wspomagającego, 
10) dziennik biblioteki, 
11) dziennik zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych. 

 
§77 

1. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze ewidencji, a także w księdze uczniów 
oraz arkuszu ocen ucznia dokonuje dyrektor szkoły albo osoba przez niego upoważniona 
na piśmie do dokonania sprostowania. 

2. Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej lub opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę 
popełniła, lub dyrektor albo osoba przez niego upoważniona na piśmie  do dokonania 
sprostowania. 

3. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem 
czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad 
skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego 
podpisu przez osobę dokonującą sprostowania. 

 
Rozdział 3 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki 
 

§ 78 
Szkolny system wychowania 

1. Szkoła realizuje program wychowawczo- profilaktyczny. 
2. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala Rada Pedagogiczna                            

po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 
3. W szkole prowadzone są zajęcia dotyczące edukacji prozdrowotnej, edukacji 

rówieśniczej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia. Formy i treści zajęć 
profilaktycznych dostosowane są do zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz 
stopnia zagrożenia. Zajęcia z profilaktyki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 
obejmują wszystkich uczniów i są obowiązkowe. Nauczyciele współpracują z rodzicami 
w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych                                   
i interwencyjnych. 
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4. Nauczyciele  w swojej  pracy wychowawczej  winni  zmierzać  do  tego  aby: 
1) uczniowie  znajdowali  w  szkole  środowisko  wszechstronnego   rozwoju  

osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym,  
zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym); 

2) rozwijali  dociekliwość  poznawczą, ukierunkowaną  na poszukiwanie prawdy,  
dobra  i piękna  w  świecie; 

3) mieli  świadomość  życiowej  użyteczności  zarówno  poszczególnych  
przedmiotów  szkolnych,  jak  i  całej  edukacji  na  danym  etapie; 

4) stawali  się  coraz  bardziej  samodzielni  w  dążeniu  do  dobra  w  jego  wymiarze  
indywidualnym i  społecznym,  godząc  umiejętnie dążenie  do  dobra  własnego   
z dobrem innych, ponosili odpowiedzialność  za  siebie i za  innych,  godzili 
wolność  własną z wolnością  innych; 

5) poszukiwali,  odkrywali  i  dążyli  na  drodze  rzetelnej  pracy  do  osiągnięcia  
wielkich  celów  życiowych  i  wartości  ważnych  dla  odnalezienia  własnego  
miejsca  w  świecie; 

6) uczyli  się  szacunku  dla  dobra  wspólnego  jako  podstawy  życia  społecznego  
oraz  przygotowywali  się  do  życia  w  rodzinie,  społeczności  lokalnej                            
i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i  kształtowania  postaw  
patriotycznych; 

7) przygotowali  się  do  rozpoznawania  wartości  moralnych,  dokonywania  
wyborów  i  hierarchizacji  wartości  oraz  mieli  możliwość  doskonalenia  się; 

8) kształtowali w sobie  postawę  dialogu,  umiejętność  słuchania  innych 
i rozumienia  ich  poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole  
wspólnotę  nauczycieli    i  uczniów; 

9) wspólnie z nauczycielami budowali tradycję szkoły; 
10) stawali się samorządni; 
11) pomagali w integracji szkoły, rodziny, środowiska. 

 
§ 79 

Zakres  współdziałania  rodziców  i  nauczycieli. 
1. Rodzice mają prawo do:  

1) zapoznania się z zapisami Statutu Szkoły; 
2) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły 

oraz danej klasy, do której uczęszcza ich dziecko poprzez uczestnictwo                           
w zebraniach ogółu rodziców, zebraniach klasowych, indywidualne kontakty               
oraz udział w imprezach artystycznych i wycieczkach; 

3) uzyskania informacji na temat kryteriów i zasad oceniania, klasyfikowania 
i promowania zawartych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania; 

4) uzyskania w indywidualnej rozmowie z wychowawcą i nauczycielem uczącym 
rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów                     
i trudności w nauce oraz sposobu przezwyciężania trudności; 

5) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 
dzieci; 

6) uczestniczenia w planowaniu i organizowaniu życia klasy i szkoły; 
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7) wybierania  spośród  siebie  trzyosobowych  rad  klasowych  rodziców; 
8) tworzenia  Rady Rodziców. 

2. Rodzice zobowiązani są do: 
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, z wyjątkiem 

przypadku kiedy dziecko realizuje obowiązek szkolny poza szkołą; 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających mu przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, interesowania się pracą domową dziecka; 
4) uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy lub ustalenia 

terminu indywidualnego spotkania z wychowawcą; 
5) współpracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły w celu osiągnięcia 

wspólnych celów edukacyjnych i wychowawczych; 
6) zgłaszania się na wezwanie dyrektora i wychowawcy klasy; 
7) naprawiania szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko lub pokrycia kosztów 

naprawy, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego; 
8) dbania o właściwy strój i higienę dziecka; 
9) interesowania się zdrowiem dziecka, współpracowania z pielęgniarką szkolną; 
10) interesowania się postępami dziecka w nauce i jego frekwencją.  

 
§ 80 

1. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, a zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. 

2. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego.  

3. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza ze względu na klasyfikację śródroczną                  
i roczną. 

4. Pierwsze półrocze rozpoczyna się w pierwszym dniu roku szkolnego i trwa nie dłużej niż 
do 31 stycznia oraz kończy się oceną śródroczną, drugie półrocze rozpoczyna się nie 
później niż 1 lutego i trwa do końca roku szkolnego oraz kończy się oceną roczną lub 
końcową. 

5. W szkole obowiązuje 5 dniowy tydzień nauki. 
 

§ 81 
1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie  najpóźniej do                      
30 kwietnia każdego roku. 

2. Arkusz organizacji szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ 
prowadzący Szkołę do dnia 25 maja danego roku. Arkusz określa w szczególności:  

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;  
3) tygodniowy wymiar godzin w poszczególnych oddziałach:  

a) zajęć obowiązkowych, w tym godzin wynikających z podziału na grupy; 
b) zajęć: religii, wychowania do życia w rodzinie, doradztwa zawodowego; 
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c) zajęć rewalidacyjnych i socjoterapii; 
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze;  
5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;  
6) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych                   

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin 
zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 
§ 82 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Oddział składa się z uczniów, 
którzy w czasie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów zgodnie  
z przyjętym planem nauczania.  

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca. 
3. Zadania wychowawcy są określone w planie pracy wychowawczej, ustalonym                         

na podstawie  planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz powinny być 
dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.  

4. W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału opiekę nad danym oddziałem pełni 
drugi wychowawca oddziału wskazany przez Dyrektora Szkoły.  

 
§ 83 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 
 i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez komisję powołaną przez 
Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad 
ochrony i higieny pracy.  
 

§ 84 
 Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych określa statut przedszkola. 
 

§ 85 
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone                 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza                            

się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie krótszym, zachowując ogólny tygodniowy 
czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie. 

3. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut i 5 minut. Przerwy obiadowe trwają 15 minut. 
4. Godzina zajęć rewalidacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym oraz zajęć resocjalizacyjnych dla uczniów 
niedostosowanych społecznie trwa 60 minut.  

5. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący                        
te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie 
zajęć. 

6. Szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne po rozpatrzeniu potrzeb uczniów                 
(np. ankietowanie uczniów i rodziców, analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-
pedagogicznych) i możliwości nauczycieli. 
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7. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 6 są bezpłatne, a udział uczniów jest 
dobrowolny. 

8. Szkoła zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu uczniów, gdy droga                      
z domu do oddziału w szkole przekracza 3 km. Zasady dowożenia uczniów określa 
Regulamin dowożenia opracowany przez kierownika świetlicy. 

9. Dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi realizowanymi w szkole, mogą być: 
1) zajęcia sportowe, 
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
3) zajęcia specjalistyczne, 
4) gimnastyka korekcyjna, 
5) koła zainteresowań, 
6) harcerstwo, 
7) chór, 
8) wolontariat, 
9) warsztaty świąteczne, 
10) inne w/g potrzeb. 

10. W szkole mogą być utworzone oddziały integracyjne i sportowe. 
11. Dyrektor może powierzyć nauczycielowi prowadzenie dodatkowych płatnych zajęć 

sportowych i pozalekcyjnych zgodnie z możliwościami finansowymi szkoły i organu 
prowadzącego. 

12. Szkoła, na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej, ma prawo realizować pod opieką 
jednostki naukowej eksperyment pedagogiczny lub prowadzić działalność innowacyjną 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

13. Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych szkoła umożliwia uczniom uczestnictwo  
w życiu pozaszkolnym. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie wyjazdów do kina, teatru 
oraz na  wycieczki i zielone szkoły odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący wyjazd.  
Obowiązuje bezwzględna zasada, że opiekę nad uczniami w czasie wycieczki sprawuje: 

1) w przypadku klas I-III – jedna osoba dorosła na max. 12 dzieci, 
2) w przypadku klas starszych – jedna osoba dorosła na 12 dzieci. 

 
§ 86 

1. W przypadku uczniów posiadających 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  

2) specjalistów, lub 
3) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej pedagoga wspierającego. 

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 1 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):  
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1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub 

2) specjalistów, lub 
3) w przypadku oddziału klas I-III szkoły podstawowej pedagoga wspierającego. 

 
§  87 

1. Oddziały klasowe można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki 
oraz na zajęciach, dla których z treści programu wynika konieczność prowadzenia 
ćwiczeń. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki                       
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, 
o których mowa w ust. 2 można dokonać za zgodą organu prowadzącego Szkołę,                     
aby umożliwić nauczycielom prawidłowe realizowanie podstawy programowej. 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII  prowadzone są w grupach. 
5. W szkole dopuszczalne jest tworzenie grup oddziałowych, międzyoddziałowych                       

lub międzyszkolnych w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz w trakcie 
wycieczek i wyjazdów. 
 

§  88 
Szkoła prowadzi swoje zadania statutowe w dwóch budynkach oznaczonych jako A i B.  
1. W budynku A odbywają się zajęcia dla grup przedszkolnych, zerówek oraz klas I-III.  
2. W budynku B prowadzone są zajęcia dla klas IV-VIII  
3. Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada następujące pomieszczenia w budynkach 

A i B:  
1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem i pracownie przedmiotowe; 
2) bibliotekę z czytelnią;  
3) zespół urządzeń sportowo-rekreacyjnych  (boisko szkolne, salę gimnastyczną, 

siłownię i salę baletową);  
4) gabinet pedagoga szkolnego i logopedy;  
5) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i ogólnego użytku;  
6) świetlicę szkolną ze stołówką; 
7) salę audiowizualną (w budynku B); 
8) szatnie; 
9) pokój nauczycielski; 
10) archiwum; 
11) plac zabaw (budynek A). 

 
§ 89 

Nauczyciele odpowiedzialni za pracownie oraz sale gimnastyczne zobowiązani są do 
opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu szczegółowych regulaminów i instrukcji 
korzystania z tych pomieszczeń oraz zabezpieczenia materiałów i środków zagrażających 
zdrowiu i życiu uczniów.  
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§ 90 
1. Szkoła prowadzi działalność charytatywną. 
2. Koło wolontariatu jest organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie Szkoły, 

pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się w działalność charytatywno-wychowawczą. 
3. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel 

opiekun koła wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 
4. Cele i zadania koła wolontariatu określa odrębny regulamin koła. 
5. Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła jako kandydat               

i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie obowiązków 
wynikających z  regulaminu Koła. 
 

§ 91 
1. W szkole prowadzone jest doradztwo zawodowe, mające na celu przygotowanie uczniów 

do dokonywania właściwego wyboru dalszego etapu kształcenia.  
2. Koordynatorem wszystkich działań w zakresie doradztwa zawodowego jest szkolny 

doradca zawodowy we współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas.  
3. Realizacja zadań związanych z doradztwem zawodowym będzie przebiegać poprzez:  

1) realizację obowiązkowych zajęć z doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII; 
2) realizację zajęć wychowawczych o tematyce związanej z orientacją zawodową na 

godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy;  
3) różne formy zajęć prowadzone przez pedagoga szkolnego;  
4) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 
5) szkołami średnimi; 
6) pomoc uczniom w działaniach związanych z rekrutacją do szkół średnich. 

 
§ 92 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna 
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 
organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły                              
i efektywność kształcenia.   

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może 
być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 
warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 
innowacyjnych i eksperymentalnych. 

4. Innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być 
podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 
planowanych działań. 

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 
6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 
7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;  
2) opinii Rady Rodziców; 



 51

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie                   
w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.  

8. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej 
zasad oraz opinią Rady Rodziców, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty                    
i organowi prowadzącemu szkołę, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji. 

9. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia 
innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje 
wprowadzona. 
 

§ 93 
1. W porozumieniu z wyższymi uczelniami w szkole mogą być organizowane różne formy 

praktyk pedagogicznych dla studentów.  
2. Warunki prowadzenia praktyk, o których mowa w ust. 1 oraz zasady wynagradzania 

nauczycieli prowadzących te praktyki określają odrębne przepisy.  
3. Za właściwy przebieg zajęć edukacyjnych oraz pracy studenta odpowiada prowadzący 

dane zajęcia nauczyciel-opiekun praktyk. 
4. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela-opiekuna praktykanta i określa jego obowiązki. 
 

§ 94 
Biblioteka 

1. W szkole działa  biblioteka, która mieści się w budynkach A i B. Biblioteka  posiada  
własny regulamin. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
oraz rodzice.  

3. 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, 
10) realizuje program dotacji i wyposaża uczniów w podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe. 
4. 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 
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uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej,  
6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki,  
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

5. 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,  
8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy, 
9) terminowe wydawanie uczniom podręczników z dotacji i materiałów 

ćwiczeniowych. 
6. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z: 

1) uczniami: 
a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych,  
b) pogłębianie i wyrabianie nawyku czytania i samokształcenia,  
c) propagowanie dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej; 

2) nauczycielami:  
a) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym,  
b) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,  
c) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami 

w planie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym Szkoły, 
d) doskonalenie zawodowe nauczycieli;  

3) rodzicami:  
a) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa ich dzieci,  
b) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,  
c) pomoc w doborze literatury dla ich dzieci;  

4) innymi bibliotekami: 
a) współdziałanie w realizacji różnorodnych form upowszechniania 

czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.),  
b) promowanie imprez kulturalnych dla uczniów,  
c) wymiana wiedzy i doświadczeń.  

7. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:  
1) gminą, 
2) władzami lokalnymi,  
3) lokalnymi ośrodkami kultury,  
4) innymi instytucjami.  
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§ 95 
Świetlica szkolna 

1. W Szkole działa świetlica. Zasady jej funkcjonowania określa Regulamin świetlicy 
szkolnej. 

2. Świetlica prowadzona przez Szkołę jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów tej Szkoły.  
3. Świetlica organizuje opiekę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole                 

ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów).  
4. Świetlica jest pozalekcyjną formą zajęć opiekuńczo-wychowawczych działalności Szkoły. 
5. Dokumentacja wychowawcza świetlicy obejmuje: 

1) roczny plan pracy (przedstawianie sprawozdania z pracy świetlicy), 
2) harmonogram zajęć tygodniowych,  
3) dzienniki zajęć, 
4) karty zgłoszeń, 
5) regulamin świetlicy. 

6. Zajęcia w świetlicy odbywają się w grupach liczących do 25 uczniów.  
7. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej                        
i rekreacji.  

8. Do zadań świetlicy należy w szczególności:  
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia; 
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej                    

w pomieszczeniu i na dworze, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 
uczniów;  

3) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, 
zamiłowań, uzdolnień;  

4) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej 
rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;  

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny                  
i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;  

6) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;  
7) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem 

lokalnym Szkoły.  
 

§ 96 
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożywania jednego ciepłego 

posiłku w stołówce szkolnej.    
2. Opłaty pobiera od rodziców, za pokwitowaniem kierownik świetlicy, a wysokość opłat 

ustala dyrektor szkoły. 
3. Dyrektor może zwolnić rodziców (opiekunów) ucznia z całości lub części opłat za posiłki 

w stołówce szkolnej:  
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,   
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 
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4. Za organizację dożywiania bezpłatnego odpowiada pedagog szkolny i kierownik 
świetlicy.  

 
§ 97 

 1. Opieka nad uczniem realizowana jest w szkole poprzez:  
1) działalność świetlicy szkolnej; 
2) sprawowanie funkcji opiekuńczych nad dziećmi z rodzin zastępczych, rozbitych, 

niepełnych; 
3) organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 
4) organizowanie w ramach możliwości szkoły wypoczynku wakacyjnego                           

i śródrocznego uczniów; 
5) sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole 

podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez 
nauczycieli prowadzących te zajęcia;  

6) pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw, zgodnie z regulaminem 
dyżurów; 

7) systematyczne kontrolowanie przez pracowników szkoły pomieszczeń i sprzętu 
pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów oraz niezwłoczne usuwanie 
stwierdzonych zagrożeń; 

8) udzielanie pomocy materialnej.  
 

§ 98 
Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole,                    

a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 
szkołę poza jej obiektem.  

 
§ 99 

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole 
zainstalowany został monitoring wizyjny.  Budynek i teren szkoły objęty jest nadzorem 
kamer.  

 
§ 100 

Inne formy zapewnienia bezpieczeństwa  i higieny pracy w szkole: 
1. Plan lekcji uwzględnia potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu i równomiernego 

obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. 
2. Dyżury nauczycieli w czasie przerw pełnione są zgodnie z planem dyżurów.  
3. Plan ewakuacji szkoły umieszczony jest w widocznym miejscu. Drogi ewakuacyjne 

oznaczone są  w sposób wyraźny i trwały. 
4. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej 

sprawności technicznej. 
5. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 
6. Szkoła nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty. 
7. Gorące posiłki są spożywane wyłącznie w stołówce szkolnej.  
8. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego 
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osoby. 
9. Pomieszczenia szkoły, w szczególności: sekretariat, pokój nauczycielski, pokój 

nauczycieli wychowania fizycznego, kuchnia, wyposażone są w apteczki szkolne 
zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach 
udzielania tej pomocy.  

10. Szczegółowy sposób organizowania wyjść i wycieczek reguluje Regulamin wycieczek. 
  
 

IV. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 
Rozdział 1 

Pracownicy szkoły 
 

§  101 
W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych                             

i pracowników obsługi.  
 

§  102 
W Szkole utworzone są następujące stanowiska pracowników pedagogicznych:  

1) Dyrektor Szkoły, 
2) Wicedyrektor Szkoły,  
3) pedagog szkolny,  
4) nauczyciel bibliotekarz,  
5) nauczyciel,  
6) nauczyciel wspomagający, 
7) pedagog wspomagający, 
8) logopeda. 

 
§  103 

1. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi kwalifikacyjne, prawa i obowiązki 
nauczycieli określają ustawy Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe i przepisy 
wykonawcze. 

2. Zasady zatrudniania w Szkole pracowników administracyjnych i obsługi regulują odrębne 
przepisy m. in. przepisy o pracownikach samorządowych i Kodeks Pracy.  

 
§ 104 

Kompetencje Dyrektora Szkoły są opisane w rozdziale Organa Szkoły niniejszego statutu. 
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Rozdział 2 
Wicedyrektor szkoły 

 
§ 105 

Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady 
Pedagogicznej dokonuje powierzenia stanowiska Wicedyrektora lub innego stanowiska 
kierowniczego oraz odwołania ze stanowiska.  
 

§ 106 
Szczegółowy zakres czynności Wicedyrektora określa Dyrektor Szkoły. 
Do kompetencji Wicedyrektora należy w szczególności:  
1. Pełnienie funkcji Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności. 
2. Współdziałanie z Dyrektorem w kształtowaniu twórczej atmosfery pracy w szkole, 

właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych. 
3. Przygotowanie informacji o stanie pracy Szkoły w zakresie przydzielonych obowiązków. 
4. Prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym w zakresie 

przydzielonych zadań i przedmiotów w ramach działalności hospitacyjnej.  
5. Przygotowanie projektu Arkusza organizacji i innych powierzonych przez Dyrektora 

dokumentów. 
6. Organizacja bieżącej działalność pedagogicznej szkoły oraz uroczystości szkolnych. 
 

§ 107 
Uprawnienia i odpowiedzialność Wicedyrektora: 

1. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia dyżuru. 
2. Ma prawo do wydawania poleceń służbowych.  
3. Ma prawo wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród i wyróżnień, kar 

porządkowych. 
4. Używa pieczątki osobowej z tytułem: wicedyrektor szkoły. 
5. Podpisuje pisma, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań. 
6. Odpowiada za realizację powierzonych zadań przed dyrektorem szkoły, radą 

pedagogiczną, organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego.  
7. Odpowiada za bezpieczeństwo osób i mienie szkoły.  
8. Jest pełnomocnikiem dyrektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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Rozdział 3 
Pracownicy  

 
§ 108 

Pedagog szkolny / psycholog szkolny 
Do obowiązków pedagoga należy m. in.:  
1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego. 
2. Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki  

i pomocy wychowawczej. 
3. Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną. 
4. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami 

społecznymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży lub nadzorującymi przestrzeganie 
praworządności w zakresie wspólnego oddziaływania uczniów wymagających opieki                      
i pomocy wychowawczej. 

5. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi 
trudności wychowawcze. 

6. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności  
w wychowywaniu własnych dzieci. 

7. Czuwanie nad kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji uczniów do badań 
pedagogiczno-psychologicznych. 

8. Utrzymywanie stałych kontaktów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie 
poradnictwa zawodowego i przekazywanie informacji z tej placówki. 

9. Wnioskowanie w razie potrzeby o kierowanie spraw uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich. 

10. Wnioskowanie o pomoc materialną dla młodzieży żyjącej w trudnych warunkach 
materialnych. 

11. Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania 
społecznego. 

12. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się 
na tle niepowodzeń szkolnych oraz udzielanie im pomocy i porad w rozwiązywaniu 
trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych lub w kontaktach rówieśniczych                 
i środowiskowych. 

13. Prowadzenie i nadzorowanie szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi, paleniu tytoniu, narkomanii i zażywaniu dopalaczy. 

14. Koordynowanie ewidencji losów absolwentów Szkoły. 
15. Koordynowanie i nadzorowanie uroczystości szkolnych w zakresie przydzielonych zadań, 
16. Współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w egzekwowaniu od uczniów 

przestrzegania ustaleń regulaminów szkolnych. 
17. Diagnozowanie i dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w Szkole oraz 

prezentowanie opracowań na posiedzeniach rad pedagogicznych.  
18. Koordynowanie prac zespołu wychowawczego oraz pracy nad konstruowaniem  

i realizacją szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  
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§ 108a 

Zadania pedagoga specjalnego 
1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami; 
1) zapewnienie aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, 

szkoły i placówki oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 
2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 
4) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-
komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe             
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia. 

2. Współpraca z zespołem w opracowaniu i realizacji indywidualnego programu 
edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów:  
1) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 
i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy                      
z uczniem;  

3) dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych               
i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych; 

4) dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów. 
 

§ 108b 
Zadania terapeuty pedagogicznego: 

1. Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów  z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznania 
trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań. 

2. Rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 
szkoły. 

3. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć o charakterze terapeutycznym. 
4. Prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

we współpracy z rodzicami ucznia. 
5. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych                    

i edukacyjnych. 
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§ 108c 
Zadania i obowiązki logopedy: 

1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 
stanu mowy uczniów oraz rozwoju językowego uczniów. 

2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców                 
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń. 

3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami ucznia. 

4. Wspieraniu nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów. 
 

§ 108d 
Zadania doradcy zawodowego: 

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne                   
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 

2. Gromadzenie i aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych. 
3. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                              

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                           
i  uzdolnień; 

1) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej; 
2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
3) wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 109 
Nauczyciel bibliotekarz 

 Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:  
1. Prawidłowy dobór, organizacja, ewidencja  i udostępnianie zbiorów. 
2. Organizacja i udostępnianie podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji oraz 

rozliczanie dotacji. 
3. Analiza stanu czytelnictwa uczniów (prowadzenie kart czytelników, kart książek) – 2 razy 

w roku na radach pedagogicznych. 
4. Prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie                              

z przygotowanym wcześniej harmonogramem zajęć oraz programem.  
5. Gromadzenie materiałów poglądowych do realizacji programów przysposobienia 

czytelniczego. 
6. Opracowanie i realizacja planu pracy biblioteki z uwzględnieniem imprez służących 

inspiracji czytelnictwa wśród młodzieży i form współdziałania z młodzieżą. 
7. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, zwłaszcza w zakresie 

informacji o nowościach pedagogicznych.  
8. Troska o estetyczne i funkcjonalne rozmieszczenie zbiorów i urządzenie biblioteki, 

dokonywanie zakupu książek oraz prenumerata czasopism. 
9. Dokumentowanie pracy własnej poprzez prowadzenie dziennika pracy biblioteki szkolnej, 
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sprawozdań okresowych. 
10. Zabezpieczanie zbiorów i przeprowadzanie inwentaryzacji w bibliotece,  
11. Właściwe dysponowanie majątkiem biblioteki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ten 

majątek.  
 

§ 110 
Nauczyciel 

1. Nauczyciele zatrudnieni w Szkole, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych 
korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Organ prowadzący   
i Dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela,                        
gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.  

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego 
opiece uczniów.  

3. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:  
1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole podczas prowadzonych zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych, podczas powierzonego dyżuru w czasie 
przerw zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły                          
lub przydzielonym zastępstwem, a także na zajęciach poza terenem szkoły 
organizowanych po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora; 

2) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole i drodze do szkoły  
oraz zasadami prawa szkolnego;  

3) dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie;  
4) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego; 
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności                                 

oraz zainteresowań; 
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu                  

o odpowiednie rozpoznanie potrzeb uczniów i współpracę z instytucjami 
oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz młodzieży; 

7) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, odpowiedzialność                         
za podnoszenie poziomu wiedzy; 

8) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość                   
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do 
obowiązków każdego nauczyciela. 

4. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:  
1) przedstawienia Radzie Pedagogicznej wybranego programu nauczania oraz 

podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku 
szkolnego; 

2) współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych 
programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych a także 
wyboru podręczników i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia; 

3) pisemnego opracowania planu działań dydaktycznych w oparciu o podstawy 
programowe i obowiązujący program nauczania danego przedmiotu; 

4) realizowania przewidzianych zajęć dydaktycznych; 
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5) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia z zachowaniem 
obiektywizmu i bezstronności w ocenie oraz zgodnie z obowiązującym 
regulaminem oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów; 

6) do pisemnego szczegółowego umotywowania rocznej oceny niedostatecznej  
z przedmiotu nauczania oraz ustnego umotywowania innych ocen 
klasyfikacyjnych na prośbę ucznia lub rodzica ucznia; 

7) wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących 
ucznia;  

8) sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości 
nauczyciela; 

9) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  
10) występowania z wnioskami, na prośbę rodziców o umożliwienie uczniom 

szczególnie zdolnym indywidualnego programu lub toku nauki; 
11) wykorzystania pomocy naukowych;  
12) umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych;  
13) ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwego zawodu lub właściwej 

szkoły ponadpodstawowej;  
14) prowadzenia dokumentacji szkolnej; 
15) przygotowywania konspektu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w pierwszych 

trzech latach pracy; 
16) sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej; 
17) ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych 

badań lekarskich;  
18) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i wykonywania jej uchwał;  
19) doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie nauczania interdyscyplinarnego;  
20) udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach 

doskonalenia zawodowego; 
21) pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych;  
22) kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa wśród uczniów  

i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia 
pracy dydaktyczno-wychowawczej;  

23) dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami; 
24) sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami lub nauczycielami w awansie 

zawodowym; 
25) zastępowania w uzasadnionych sytuacjach innych nauczycieli; 
26) punktualnego rozpoczynania zajęć i terminowej realizacji zadań; 
27) zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

 
§  111 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale tworzą zespół. Nauczyciele mogą tworzyć 
zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub zespoły problemowo-zadaniowe.  

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.  
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3. Cele i zadania zespołu obejmują:  
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia zestawu i sposobów 

realizacji programów nauczania, skorelowania treści nauczania przedmiotów 
pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów 
nauczania, planowania i realizacji pracy  wychowawczej i profilaktycznej szkoły; 

2) opracowanie sposobów diagnozowania poziomu jakości pracy Szkoły                    
oraz materiałów diagnostycznych; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli                     
oraz rozwoju organizacji Szkoły; 

4) organizowanie doradztwa metodycznego, szczególnie dla początkujących 
nauczycieli;  

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich 
wyposażenia; 

6) opracowywanie i opiniowanie przygotowywanych w Szkole autorskich, 
innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 

 
§ 112 

Nauczyciel wychowawca 
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem,                 

w szczególności:  
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;  
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań:  

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 
2) planuje pracę wychowawczo-opiekuńczą i organizuje z uczniami i ich rodzicami 

różne formy życia społecznego, rozwijające jednostki i integrujące zespół 
uczniowski; 

3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 
wychowawcy zgodnie z planem wychowawczo-profilaktycznym szkoły; 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi                       
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec 
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie 
uzdolnionych jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu przekazywania informacji                      
o zachowaniu uczniów i postępach w nauce. 

3. Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:  
1) współpracy z rodzicami, diagnozowania sytuacji wychowawczej, analizowania 

kierunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i jej efektów; 
2) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci; 
3) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie                         

i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy;  
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4) zapoznania rodziców i uczniów z regulaminami wewnętrznymi oraz 
postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na ich podstawie; 

5) ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny 
zachowania zatwierdzonymi przez Radę Pedagogiczną; 

6) powiadomienia rodziców o przewidywanym dla ucznia rocznym stopniu 
niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w formie kartek z informacją o przedmiotach, z których uczeń 
jest zagrożony.  Kartki podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów służą 
jako informacja zwrotna dla wychowawcy i Dyrektora Szkoły. W uzasadnionych 
sytuacjach informacja o zagrożeniach jest wysyłana do rodziców przez 
sekretariat szkoły jako list polecony; 

7) udostępniania uczniom wszelkich informacji dotyczących dalszego kształcenia.  
4. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału:  

1) dokonuje wpisów do dziennika  i dziennika elektronicznego danych osobowych 
ucznia; 

2) stale kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, 
oceny cząstkowe, oceny końcowe);  

3) przygotowuje śródroczne, miesięczne, roczne i wynikające z pomiaru jakości 
pracy szkoły zestawienia i obliczenia statystyczne; 

4) wpisuje oceny do arkusza ocen;  
5) wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;  
6) dokonuje innych wpisów (notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu 

Szkoły, itp.); 
7) wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego;  
8) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami                  

i potrzebami; 
9) nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (po wycieczkach, imprezach, itp.); 
10) sporządza opinie o uczniu na potrzeby uprawnionych do otrzymywania opinii 

instytucji oświatowych współdziałających ze szkołą na rzecz ucznia; 
11) dokumentuje działania wychowawcze i współpracę z rodzicami.   

5. Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 
zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów w celu uzyskania 
wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców.  

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 
ze strony:  

1) dyrektora szkoły,  
2) wicedyrektora, 
3) pedagoga szkolnego,  
4) służb medycznych,  
5) nauczycieli bibliotekarzy,  
6) poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
7) Rady Pedagogicznej,  
8) Rady Rodziców,  
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9) doradców metodycznych,  
10) nauczycieli innych przedmiotów,  
11) innych placówek i instytucji oświatowo-wychowawczych.  

 
§ 113 

Opiekun stażu 
1. Do obowiązków opiekuna stażu należy:  

1) zapoznać stażystę z procedurą uzyskania awansu,  
2) pomóc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego,  
3) wspierać działania nauczyciela stażysty w zakresie wzbogacania jego warsztatu,  
4) dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym,  
5) udzielać rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, 

wychowawczych,  
6) sporządzić wykaz literatury godnej polecenia,  
7) pomóc w opracowaniu projektu sprawozdania,  
8) przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela. 

2. Pozostałe obowiązki określają odrębne przepisy w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
przez nauczycieli. 

 
§ 114 

Nauczyciel początkujący 
1. Zakres obowiązków nauczyciela początkującego:  

1) zapoznanie z procedurami awansu zawodowego i obowiązującymi go aktami 
prawnymi, 

2) realizowanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

3) przeprowadzenie lekcji otwartych w drugim i ostatnim roku przygotowania,  
4) uczestnictwo w lekcjach otwartych, 
5) prowadzenie zajęć (2 razy w semestrze) w obecności opiekuna stażu,  
6) uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem. 

2. Pozostałe obowiązki określają odrębne przepisy w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
przez nauczycieli.  

§115 
Zadania logopedy  - określa §108c Statutu Szkoły. 

 
§ 116 

Nauczyciel i pedagog wspomagający 
Zadania nauczyciela i pedagoga wspomagającego: 
1. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci                             

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
2. Współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. 
3. Współpraca z wychowawcami  klas w zakresie pracy wychowawczej dla uczniów, którym 

udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
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4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli i udzielanie im pomocy                 
w zakresie doboru form i metod pracy z uczniami korzystającymi z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowywanie dla 
uczniów i realizowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. 

6. Prowadzenie lub organizowanie różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej                           
i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny. 

 
§ 117 

Pracownicy administracji i obsługi 
1. Dla realizacji celów i zadań szkoły oraz zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania 

zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. 
2. Pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnia Dyrektor.  
3. Pracownicy administracyjni:  

1) sekretarz szkoły,  
2) intendent. 

4. Pracownicy obsługi: 
1) kucharka,  
2) pomoc kuchenna,  
3) woźna,    
4) konserwator,  
5) dozorca.   

5. Pracownicy niepedagogiczni uczestniczą w procesie wychowawczym.  
6. Każdy pracownik niepedagogiczny ma obowiązek zgłaszać:  

1) wychowawcy, pedagogowi szkolnemu lub dyrekcji nieprawidłowości w postawach 
uczniowskich,    

2) kierownikowi lub dyrekcji szkoły sytuacje /sprawy/ zagrażające bezpieczeństwu                
i zdrowiu uczniów.   

7. Obowiązkiem każdego pracownika jest rzetelne wywiązywanie się z przydzielonych 
zakresów czynności.  

8. Dyrektor określa zadania i odpowiedzialność pracowników administracyjnych i obsługi  
w formie zakresu czynności oraz zapewnia im warunki pracy zgodne z przepisami                         
i zasadami BHP.  

9. Liczbę etatów pracowników administracji i obsługi ustala i zatwierdza w planie 
organizacyjnym szkoły organ bezpośrednio prowadzący szkołę.  

 
§ 118 

1. Statut Szkoły chroni prawa pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zawarte 
we wszystkich dokumentach ich dotyczących, a w szczególności:  

1) każdy pracownik Szkoły ma prawo do pełnej informacji i wglądu w dokumenty, 
gdy jego osoba jest przedmiotem wniosku, opinii uczniów, rodziców, organów 
Szkoły lub jakiejkolwiek sprawy, która dotyczy go osobiście.  

2) Każdy ma prawo zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących 
Szkoły oraz wniosków, które dotyczą go osobiście.   
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V. UCZNIOWIE SZKOŁY 
 

Rozdział 1 
Obowiązek szkolny 

 
§ 119 

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły średniej, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 
 

§ 120 
1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość 
do podjęcia nauki szkolnej. 

2. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione                      
z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.  
 

§ 121 
Odroczenie obowiązku szkolnego 

1. Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor publicznej 
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 

2. Odroczenie dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 

3. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 
obowiązku szkolnego. 

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

5. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na 
wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

6. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek                 
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa                         
w ust. 5  i 6 składa się nie później niż do 31 sierpnia. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 i 6 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie                
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia 
spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. 
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§ 122 
Inne formy spełniania obowiązku szkolnego 

1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie 
decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka                       
i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje 
art. 16 ust. 8 - 14 ustawy o systemie oświaty. 

2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 otrzymuje 
świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na 
podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor 
zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 

3. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 
upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 
organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§ 123 

Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 

§ 124 
 Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych w szkole podstawowej. 
 
 

Rozdział 2 
Zasady rekrutacji 

 
§ 125 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kotuniu, której ustalono obwód, dzieci 
zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami. 

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata, złożony 
zgodnie z określonym wzorem, do dyrektora szkoły do dnia  31 marca  na następny rok 
szkolny. 

4. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora szkoły na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Zadania komisji rekrutacyjnej oraz etapy jej pracy i sposoby dokumentowania określają 
przepisy ustawy o systemie  oświaty i na ich podstawie opracowana w szkole procedura. 
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6. Ustala się kryteria rekrutacji do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły oraz obowiązującą punktację: 
 

KRYTERIA PRZYJĘCIA KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTUNIU 

 
Kryteria według liczby punktów 

liczba 
punktów 

1. Dziecko rodziców pracujących w niedalekiej odległości od Szkoły Podstawowej w 
Kotuniu 

4 

2. Dziecko, którego rodzeństwo uczy się w SP w Kotuniu 5 
3. Dziecko, którego dziadkowe/ opiekunowie/ krewni mieszkają w pobliżu szkoły i mogą 

zapewnić opiekę dziecku. 
4 

4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do  przedszkola. 2 
5. Dziecko, które jest absolwentem przedszkola wchodzącego w skład zespołu. 3 
6. Dziecko absolwenta Szkoły Podstawowej w Kotuniu 3 
7. Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem SP w Kotuniu 3 
8. Preferencja wyboru Szkoły Podstawowej w Kotuniu 5 
9. Dziecko nauczyciela lub pracownika oświaty. 2 

 Razem punktów:  

 
7. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego kandydatów zamieszkałych w obwodzie 

szkoły: 
1) Składanie wniosków wraz z oświadczeniem – od 02 marca  do 31 marca.  
2) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i nie zakwalifikowanych do 20 kwietnia. 
3) Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły oraz dostarczenie 

oświadczenia 21 – 23 kwietnia. 
4) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                                       

i nieprzyjętych 24 kwietnia. 
5) Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej 27 – 31 kwietnia. 

 
§ 126 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są: 
1. Dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1.01 – 31.12., które nie rozpoczęły spełniania 

obowiązku szkolnego w trwającym roku kalendarzowym.   
2. Dzieci młodsze pod warunkiem pozytywnej opinii PPP o gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w klasie I. 
3. Dzieci spoza obwodu,  które pozytywnie przeszły procedurę rekrutacyjną. 
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§ 127 
Do oddziału zerowego przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą                 

6 lat. 
1. Dziecko sześcioletnie ma prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej - na wniosek rodziców 

– od 6 roku życia, pod warunkiem: 
1) odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (dziecka urodzonego                            

w okresie I-VIII) 
lub 

2) uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości 
wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku 
niekorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego,  

3) w przypadku dziecka urodzonego w okresie IX-XII opinia poradni jest 
obligatoryjna 

2. Istnieje możliwość odroczenia obowiązku szkolnego dziecku 7 letniemu  posiadającemu 
opinię PPP z której wynika taka konieczność -  nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

3. Z wydłużenia możliwości odroczenia obowiązku szkolnego mogą skorzystać dzieci 
posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (do 9 roku życia).  

 
Rozdział 3 

Prawa i obowiązki uczniów 
 

§ 128 
Prawa i obowiązki uczniów 

1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:  
1) wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia Szkoły Podstawowej; 
2) wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi szkoły; dostępu do statutu 

szkoły oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych; 
3) jawnej, sprawiedliwej, obiektywnej i umotywowanej oceny postępów w nauce                 

i zachowaniu oraz odwołania od niej w określonym trybie; 
4) znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających 

ocenianiu; 
5) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach                         

np. w sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń 
socjalnych;  

6) informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, 
imprezach szkolnych, rozkładu lekcji; 

7) bezpłatnego podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych; 
8) bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb                   

i możliwości organizowanych na zasadach określonych w statucie szkoły; 
9) wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno- 

wychowawczym:  
a) organizowania udziału we wszystkich formach pomocy organizowanych 

przez wychowawcę i szkołę  
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b) korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i innych specjalistów 
zapraszanych przez szkołę 

10) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 
pracy umysłowej; 

11) wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra 
innych;  

12) wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz 
spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu; 

13) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania i uzyskiwania na nie 
odpowiedzi;  

14) przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu; 
15) posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, 

pod warunkiem, że nie narusza praw i godności innych osób; 
16) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu; 
17) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, 

złego traktowania lub wyzysku; 
18) poszanowania własnej godności; 
19) opieki w czasie zajęć organizowanych w szkole;  
20) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 
21) wzięcia udział w wyborach do samorządu i wpływania na życie szkoły przez 

działalność samorządową; 
22) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności 

odrabiania pracy domowej;  
23) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach 

osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;  
24) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według 

zasad określonych przez Dyrektora Szkoły; 
25) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: 

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi 
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 

26) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru                                  
oraz indywidualnie dobranej fryzury;  

27) przestrzegania postanowień zawartych w statucie. 
2. Uczeń w szkole ma obowiązek: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu 
szkoły: 

a) spełniania obowiązku szkolnego, 
b) systematycznego przygotowania się do zajęć, 
c) uczestnictwa w apelach szkolnych, 
d) uczestnictwa w sprawdzianach organizowanych dla zbadania jego 

postępów w nauce.  
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2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli             
i innych pracowników: 

a) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom; 
b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgaryzmu poprzez 

zgłaszanie zaistniałych wypadków wychowawcom i nauczycielom;  
c) szanowanie poglądów i przekonań innych; 
d) poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;  
e) naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody; 
f) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i wewnętrznych przepisów 

szkolnych; 
g) realizowania zarządzeń wydanych przez organy szkoły. 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój: 
a) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów BHP;  
b) unikania palenia tytoniu, picie alkoholu i używania środków odurzających;  
c) dbania o czystość osobistą i schludny wygląd;  
d) poddawania się działaniom szkolnej służby zdrowia; 
e) poszanowania zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych osób. 

4) dbałość o wspólne dobro ład i porządek w szkole: 
a) poszanowania sprzętu szkolnego; 
b) poszanowania cudzej własności;  
c) chodzenia w szkole w odpowiednim obuwiu; 
d) uczestniczenia w pracach porządkowych w szkole i jej otoczeniu 

dostosowanych do jego możliwości; 
e) naprawiania we własnym zakresie wyrządzonych szkód; 
f) troski o wystrój pomieszczeń będących pod opieką klasy, do której 

uczęszcza uczeń. 
3. Każdy uczeń ma obowiązek podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora 

Szkoły oraz Rady Pedagogicznej. 
4. Każdy uczeń ma obowiązek posiadać legitymację szkolną. 
5. Strój szkolny 

1) Ucznia obowiązują trzy rodzaje stroju szkolnego: galowy, codzienny i sportowy. 
2) Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, 

konkursów szkolnych i pozaszkolnych, sprawdzianu zewnętrznego dla klas 
ósmych (także próbnego) oraz w przypadku dodatkowych zarządzeń dyrektora 
szkoły. 

3) Strój galowy składa się z: białej bluzki, spódnicy czarnej lub granatowej 
(dopuszczalne są także czarne lub granatowe spodnie), rajstop w kolorze białym, 
ciemnym lub cielistym - dla dziewcząt; białej koszuli, wizytowych spodni 
czarnych lub granatowych - dla chłopców. 

4) Codzienny strój uczniowski powinien być skromny, schludny i czysty. Uczniowie 
mogą ubierać się zgodnie ze swoimi upodobaniami, ale nie łamiąc ogólnie 
przyjętych zasad dobrego gustu i smaku. Ubrania powinny zasłaniać plecy, 
ramiona i brzuch, nie mogą mieć niestosownych napisów  i emblematów.                   
W okresie letnim dopuszczalne są stroje bez rękawów. Fryzura powinna być 
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zadbana  i estetyczna (długie włosy należy nosić związane lub upięte)                       
oraz stosowna do wieku i płci. 

5) Przez cały rok szkolny obowiązuje ucznia zmiana obuwia na buty sportowe,                 
na jasnej i miękkiej podeszwie. Ze względów bezpieczeństwa buty powinny być 
dokładnie zawiązane. 

6. W szkole obowiązuje zakaz: 
1) farbowania włosów; 
2) malowania paznokci i stosowania makijażu oraz tatuaży; 
3) noszenia biżuterii (dopuszczalny tylko łańcuszek lub medalik, a w przypadku 

dziewcząt także małe kolczyki nie zagrażające bezpieczeństwu - wyjątek stanowią 
lekcje wychowania fizycznego); 

4) noszenia nakryć głowy (np. kaptury, czapki, chustki). 
7. Osobami bezpośrednio oceniającymi strój ucznia są wychowawcy klas i inni nauczyciele. 

Uczeń powinien stosować się do ich uwag dotyczących niewłaściwego wyglądu. 
8. Strój sportowy obowiązujący na lekcjach wychowania fizycznego i zawodów sportowych 

stanowią: 
1) biała bawełniana koszulka z krótkimi rękawami, 
2) ciemne sportowe spodenki, 
3) białe skarpety, 
4) obuwie sportowe z jasną podeszwą antypoślizgową, 
5) bawełniany dres (na lekcje i zajęcia na powietrzu w chłodne dni). 

9. Po zajęciach sportowych obowiązkiem każdego ucznia jest zmiana stroju sportowego na 
codzienny strój uczniowski. 
 

§ 129 
Uczniom nie wolno: 

1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 
działaniu.  

2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 
3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu. 
4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.  
5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych. 
6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy                      

i zgody zainteresowanych. 
7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych 

informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 
8. Zapraszać obcych osób do szkoły. 
 

§ 130 
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie 
szkoły: 
1. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą posiadać telefon komórkowy. 
2. Przyniesiony telefon musi być wyłączony i nie można go używać podczas zajęć 

lekcyjnych, bibliotecznych, świetlicowych itp.  
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3. Uczniowie i pracownicy szkoły przynoszą telefon do szkoły na własną odpowiedzialność. 
W uzasadnionym przypadku mogą go zostawić w depozycie. 

4. W razie nie przestrzegania powyższych zasad nauczyciel lub dyrektor szkoły ma prawo 
odebrać uczniowi telefon lub inne urządzenie elektroniczne na czas zajęć edukacyjnych. 

5. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia zostają oni 
zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych 
związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły).  

6. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu                     
do szkoły. Jeśli wymaga tego określona sytuacja uczeń może kontaktować się z rodzicami 
przez telefon w sekretariacie szkoły. 

7. W przypadku łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę zachowania o jeden stopień. Każde 
trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej.  

8. Nie wolno fotografować, filmować i nagrywać nauczycieli, uczniów i innych 
pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody. 

9. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy                   
to nagrań z telefonu, jak i dyktafonu czy odtwarzacza MP. 

10. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą 
być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu 
rodzinnego. 

 

Rozdział 4 
Nagrody i kary 

 
§ 131 

1. Nagrody 
1) Uczeń otrzymuje w szkole nagrody za: 

a) wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 
b) wzorową postawę społeczną, w tym działalność samorządową                         

lub wolontariacką, 
c) osiągnięcia sportowe, 
d) osiągnięcia w konkursach, 

2) Nagrody przyznawane są na wniosek: 
a) Dyrektora Szkoły, 
b) Rady Pedagogicznej, 
c) wychowawców i nauczycieli, 
d) Przewodniczących komisji konkursowych, 
e) Samorządu Uczniowskiego, 
f) Rady Rodziców. 

3) Rodzaje przyznawanych nagród: 
a) Pochwała wychowawcy na forum klasy. 
b) Pochwała dyrektora na apelu szkolnym. 
c) Nagroda ufundowana przez radę rodziców. 
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d) Umieszczenie nazwisk laureatów lub osób wyróżnionych na stronie 
internetowej szkoły. 

e) Prezentacja sylwetki ucznia na forum szkoły. 
f) Puchary, medale, odznaki i dyplomy. 

4) Dopuszcza się możliwość stosowania różnych nagród jednocześnie. 
5) Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń klas IV-VIII otrzymuje świadectwo                 

z czerwonym paskiem i nagrodę książkową za średnią ocen, co najmniej 5,0 oraz 
bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania. 

6) Uczniowie klas I-VIII za osiągnięcia w konkursach otrzymują dyplomy, nagrody 
książkowe lub rzeczowe. 

7) Za 100% frekwencję uczniowie klas I-VIII otrzymują dyplom. 
8) Za wyróżniającą się postawę społeczną, w tym działalność samorządową                    

lub wolontariacką, uczniowie klas I-VIII otrzymują dyplom, nagrodę książkową 
lub rzeczową. 

2. Kary i środki wychowawcze 
1) Ustala się następujące rodzaje kar i środków wychowawczych: 

a) upomnienie ustne nauczyciela, 
b) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku lekcyjnym, 
c) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika, 
d) zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia 

wyrządzonej szkody, do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, do 
wykonania prac społecznych, do przeproszenia pokrzywdzonego, do 
uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, 
terapeutycznym, do powstrzymania się od przebywania w określonych 
miejscach, do powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym 
lub innymi osobami w określony sposób, 

e) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym                          
do dyrektora, 

f) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców, 
g) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić                    

z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 
gdy ten: 

A. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 
B. dopuszcza się kradzieży, 
C. wchodzi w kolizje z prawem, 
D. demoralizuje innych uczniów, 
E. permanentnie narusza postanowienia statutu. 

2) Kara wymierzana jest na wniosek: 
a) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły, 
b) Rady Pedagogicznej, 
c) innych osób. 

3) Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:  
a) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia                        

go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie, 



 75

b) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia                           
go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie 
jego sprawy, 

c) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 
7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze. 

 
§ 132 

Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły. 
1. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego 

przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje 
Mazowiecki Kurator Oświaty. 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły: 
1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem 

zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;  
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;  
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej 

lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych; 
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  
5) kradzież; 
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 
8) czyny nieobyczajne;  
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu 

bomby; 
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania 

wcześniejszych środków dyscyplinujących;  
11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;  
12) fałszowanie dokumentów szkolnych;  
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej 
szkoły. 

 
§ 133 

Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły: 
1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz 

protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (KPK), 
Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania; 

2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje zebranie 
Rady Pedagogicznej szkoły.  

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być 
wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny. Uczeń może się również zwrócić                    
o opinię do Samorządu Uczniowskiego.  

4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę 
postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, 
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wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy 
informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, 
zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.  

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje 
uchwałę dotyczącą danej sprawy. 

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły. 
7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem 

uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie 
wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 

8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty. 

9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują 
rodzice lub prawny opiekun.  

10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego                      
w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.  

11. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia              
do czasu otrzymania ostatecznej decyzji. 

 

VI. OCENIANIE 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 134 

1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 
do:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego                        
oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych                      
w statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
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1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych,  
a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 
ucznia. 

 
§ 135 

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów. 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych  
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających                        
z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:  
a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu             

i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim 
wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu,                                  
co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym               
i podpisem na liście obecności, 

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian                           
w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu 
nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach 
rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b). 

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie  
oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:  

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu                        
i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem               
w dzienniku lekcyjnym, 
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2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania i podpisem na liście obecności. 

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę  
z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na 
nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami  
i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.  

 
§ 136 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 
2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów                

do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.  
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić 

ustnie. 
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie 
uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.  

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad: 
1) uczniowie- zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole                     

po rozdaniu ich przez nauczyciela, 
2) rodzice uczniów- na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu 

z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. 
 

§ 137 
1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio                 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia  
w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych 
ustawą o systemie oświaty. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych 
ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub 
zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 
edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

 
 

Rozdział 2 
Zasady oceniania 

 
§ 138 

Rodzaje ocen 
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1. Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się  
w stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący – 6 
2) stopień bardzo dobry – 5 
3) stopień dobry – 4 
4) stopień dostateczny – 3 
5) stopień dopuszczający – 2 
6) stopień niedostateczny – 1 

 
2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: 

1) + (plus), poza stopniem celującym,  
lub  

2) – (minus), poza stopniem niedostatecznym. 
3. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym 

brzmieniu. 
4. W ocenianiu prac pisemnych stosuje się system procentowy wg wzoru: 

 0  – 30%    ndst. 
31 – 50%    dp. lub dop. 
51 – 75%    dst. 
76 – 90%    db. 
91 – 98%    bdb. 
99 – 100%  cel.  

1) Oceny cząstkowe należy wystawiać systematycznie i rytmicznie, tak by nie 
wystąpiło zjawisko nasilenia odpytywania i sprawdzianów pisemnych pod koniec 
semestru. 

2) Ustala się minimalną ilość ocen bieżących stanowiących podstawę klasyfikacji 
semestralnej i rocznej wg wzoru: ilość godzin w tygodniu x 1 + 2. 

3) Wszystkie oceny wpisywane są do dziennika w wersji elektronicznej. 
4) Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną 

wyliczoną z ocen cząstkowych uzyskanych w danym semestrze. 
5) W e-dzienniku  nauczyciele przedmiotów dla form sprawdzania, oceniania wiedzy 

i umiejętności uczniów stosują "wagi" ocen z przedziału 1-4.  
Szczegółowy wykaz "wag" dla poszczególnych form sprawdzania, oceniania wiedzy 
zawiera tabela: 

Waga oceny Forma aktywności Kolor zapisu w dzienniku elektronicznym 

4 

Praca klasowa czerwony 
Sprawdzian czerwony 
Test czerwony 
Osiągnięcia w konkursach czerwony 

3 
Kartkówka lub odpowiedz zielony 
Dyktando zielony 
Wypracowania zielony 
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Recytacja zielony 
Czytanie zielony 

2 

Karta pracy Wg uznania nauczyciela 
Praca domowa dla chętnych Wg uznania nauczyciela 
Zeszyt przedmiotowy Wg uznania nauczyciela 
Zadanie dodatkowe Wg uznania nauczyciela 

1 

Praca domowa Wg uznania nauczyciela 
Zeszyt ćwiczeń Wg uznania nauczyciela 
Aktywność Wg uznania nauczyciela 
Praca w grupach Wg uznania nauczyciela 

Decydujący głos przy wystawianiu oceny śródrocznych  i końcoworocznych ma nauczyciel 
przedmiotu po uwzględnieniu ocen cząstkowych i indywidualnych możliwości ucznia. 
5. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

szkolne w stopniach:  
1) stopień celujący (6) oznacza, że uczeń, w wysokim stopniu opanował wiedzę  

i umiejętności z danego przedmiotu  określone programem nauczania lub jest 
laureatem konkursu przedmiotowego,  

2) stopień bardzo dobry (5) oznacza, że opanował w pełni zakres umiejętności 
określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje 
się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne              
i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę          
do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

3) stopień dobry (4) oznacza, że nie opanował w pełni wiadomości określonych 
programem nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie 
typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

4) stopień dostateczny (3) oznacza, że nie opanował w pełni wiadomości określonych 
programem nauczania, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania praktyczne                     
i teoretyczne o średnim stopniu  trudności, 

5) stopień dopuszczający (2) oznacza, że  ma braki w opanowaniu wiadomości                    
i umiejętności, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 
podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje 
(wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 
trudności 

6) stopień niedostateczny (1) oznacza, że  nie opanował wiadomości określonych 
programem nauczania, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 
przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim, 
elementarnym stopniu trudności. 

6. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w Przedmiotowych 
zasadach oceniania. 

7. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
1) praca klasowa – rozumiana jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe 

samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas 
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zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące 
materiał większy niż z trzech lekcji:  

a) w jednym tygodniu mogą być najwyżej trzy, takie prace, zapowiedziane 
i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem, 

b) ocena powinna być wpisana do zeszytu przedmiotowego i potwierdzona 
przez rodziców, 

c) jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać 
pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym 
terminie ustalonym z nauczycielem. 
 
 

8. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych                    
są ocenami opisowymi.  

1) Uczeń i rodzic otrzymują informacje w formie krótkiej recenzji słownej, natomiast 
w dzienniku lekcyjnym znajdują się oceny w skali od 1 do 6.  

2) W ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” za wyjątkiem ocen 
skrajnych (brak 1-, 6+). 

3) Ocena opisowa określa poziom wiadomości oraz  umiejętności ucznia                            
i skierowana jest do niego samego. Nauczyciel może również rozwinąć ocenę 
opisową poprzez dodatkowy komentarz pisemny lub słowny.  

4) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia. To informacja              
o tym, czego jeszcze dziecko nie potrafi i co można z tym zrobić, jakie podjąć 
środki zaradcze. Jest to ocena opisowa na zakończenie pierwszego półrocza. 
Nauczyciel dokonuje tej oceny na podstawie wszystkich zgromadzonych ocen 
cząstkowych (oceniania bieżącego). Jest to dokładna, pełna informacja                       
o aktywności dziecka, postępach w nabywaniu poszczególnych kompetencji,                 
o specjalnych uzdolnieniach, trudnościach, o wewnętrznych stanach, przeżyciach 
dziecka i przejawach jego zachowania. Rodzice otrzymują wydruk oceny 
śródrocznej z e-dziennika. 

5) Nauczyciel dokonuje identycznego wpisu oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym, 
arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym ucznia. 

9. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania 
wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia. 

10. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu dwóch tygodni. 
11. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas 

wywiadówek i zebrań , których roczny harmonogram podaje dyrektor do 15 września oraz 
spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem. 

12. Każdą ocenę od 1 do 5 ze sprawdzianu, a po uzyskaniu zgody nauczyciela kartkówki, 
uczeń może poprawić tylko raz, w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem                    
(nie dłuższym niż 2 tygodnie od otrzymania oceny). Nie przewiduje się popraw                          
z pozostałych form tj. prac domowych, aktywności, odpowiedzi ustnych. 

 
§ 138a 
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Oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z orzeczeniem lub opinią 
wydaną przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną 

1. Ogólne zasady  
1) Wszystkich uczniów obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego. 
2) Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych korzystają z takich samych 

podręczników co ich rówieśnicy w tej samej klasie oraz z pomocy dydaktycznych 
przygotowanych dodatkowo przez nauczyciela. Uczeń może korzystać                              
z dopuszczonych przez MEiN podręczników lub materiałów edukacyjnych 
dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, 
uwzględniających ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności.  

3) Każdy uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).  

4) Nauczyciel obowiązany jest na podstawie orzeczenia publicznej poradni 
psychologiczno- pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne                             
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

5) Dostosowanie powinno dotyczyć głównie odpowiednich warunków 
organizacyjnych oraz metod i form pracy z uczniem.  

6) Nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne ucznia o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych w odniesieniu do stopnia realizacji przez niego dostosowanego 
programu.  

7) Przy ocenianiu zachowania należy uwzględnić stwierdzone przez specjalistów 
zaburzenia emocjonalne dziecka. 

8) Wszystkie formy, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych                  
są dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia. 

2. Oceny: 
1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował podstawę programową, 

wykonał wszystko samodzielnie oraz z motywacją i zaangażowaniem. 
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował podstawę programową, 

wykonał wszystko samodzielnie ale bez motywacji i zaangażowania. 
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował podstawę programową, wykonał 

wszystko z pomocą nauczyciela a także z motywacją i zaangażowaniem. 
4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiada minimum wiedzy                             

i umiejętności dla danego przedmiotu, wykonał wszystko z pomocą nauczyciela 
ale bez motywacji i zaangażowania. 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazuje się fragmentaryczną 
wiedzą i niskim poziomem umiejętności, wykonał pracę z nauczycielem 
(wspólnie). 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego braki w wiadomościach 
umiejętnościach uniemożliwiają mu dalszą edukację.  

7) Powyższe zasady nie ograniczają nauczyciela w jego decyzjach dotyczących 
oceniania ucznia niesamodzielnego, wymagającego stałej pomocy z jego strony.  

8) Należy przyglądać się postępom, a nie wyłącznie efektom. 
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9) W szczególnych przypadkach, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających                    
z dysfunkcji ucznia, może on być nagrodzony za wkład pracy oceną wyższą                   
o jeden stopień niż wynika to z ogólnie przyjętych kryteriów oceniania. 

10) Uczeń pisze kartkówki sprawdziany, testy i prace klasowe dostosowane do jego 
możliwości i umiejętności psychofizycznych. 

11) W pracach pisemnych należy stosować więcej zadań typu zamkniętego i wyboru, 
niż otwartych wymagających werbalizacji myśli.  

12) Stosować jasno i prosto sformułowane polecenia, unikać poleceń wielokrotnie 
złożonych. 

13) Zawsze należy upewnić się czy uczeń rozumie polecenie. 
14) Najczęściej poziom graficzny i ortograficzny pisma nie powinien podlegać ocenie. 

 
 
3. Ocenianie ucznia z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami 

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

1) Przy ocenianiu ucznia należy uwzględnić różnice programowe oraz możliwość 
występowania braków, należy, zatem umożliwić uczniowi stopniowe zaliczanie 
materiału. 

2) Stosować jasno i prosto sformułowane polecenia. 
3) Odpytywać ustnie i pisemnie z mniejszych partii materiału. 
4) Zawsze należy się upewnić czy uczeń rozumie polecenie. 
5) Umożliwić uczniowi zdobycia ocen za dodatkowe prace. 
6) Przy ocenianiu prac uczniów kształcących się wcześniej zagranica nie 

uwzględniać błędów gramatycznych, pisowni oraz wynikających z małego zasobu 
słownictwa. 

7) Ocena osiągnięć ucznia powinna uwzględniać nie tylko efekty, ale wysiłek 
włożony w pracę, zaangażowanie i drobne postępy. 

4. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 
1) Oceniając należy uwzględnić trudności w poprawnym formułowaniu zdań, 

zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. 
2) Sposób sprawdzania wiedzy należy dostosować do możliwości percepcyjnych 

ucznia. 
3) W pracach pisemnych należy stosować więcej zadań typu zamkniętego i wyboru, 

niż otwartych wymagających werbalizacji myśli. 
4) Sposób sprawdzania i egzekwowania wiedzy należy dostosować do jego 

możliwości psychofizycznych. 
5) Staramy się umożliwiać uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem. 

5. Ocenianie ucznia niedosłyszącego 
1) Sposób sprawdzania wiedzy należy dostosować do możliwości percepcyjnych 

dziecka. 
2) Przy ocenie prac pisemnych dziecka nie należy uwzględniać błędów wynikających 

z niedosłuchu, one nie powinny obniżyć ogólnej oceny pracy. Błędy mogą 
stanowić dla nauczyciela podstawę, do podjęcia z dzieckiem dalszej pracy 
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samokształceniowej i korekcyjnej oraz ukierunkowania rodziców do dalszej pracy 
w domu. 

3) Błędy w pisowni należy oceniać opisowo, udzielając dziecku wskazówek                       
do sposobu ich poprawienia. 

4) Przy ocenie osiągnięć ucznia z wadą słuchu należy szczególnie doceniać własną 
aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do obowiązków szkolnych 
(systematyczność, obowiązkowość, dokładność). 

5) Należy przygotować mniejsze partie materiału do sprawdzenia wiedzy. 
6) Przy sprawdzaniu wiedzy należy używać poleceń, instrukcji słownych, prostych                

i krótkich zdań, zwracając uwagę, czy dziecko zrozumiało polecenie. 
7) Na ocenę z języka polskiego rzutować nie powinny: błędy gramatyczne, błędy             

w pisaniu polegające na ubezdźwięcznieniu głosek dźwięcznych, błędy rzeczowe 
wynikające z trudności związanych z czytaniem obszernych lektur, należy 
umożliwić uczniowi czytanie tylko istotnych rozdziałów lektury. 

6. Ocenianie ucznia niedowidzącego 
1) W przypadku prac pisemnych (sprawdzianów, prac kontrolnych) należy 

przygotować zestaw zadań, poleceń, pytań napisanych odpowiednio większymi 
literami, z większym kontrastem. 

2) Należy wydłużyć czas wykonywania sprawdzianów. 
3) Nie oceniać negatywnie poziomu graficznego i ortograficznego wypowiedzi 

pisemnych z uwagi na to, że dziecko może pisać brzydko, kreślić, pisać litery 
niekształtne, nie zachowywać odpowiedniej wielkości liter, ani odstępu                        
w liniaturze. 

4) W ocenie opierać się głównie na wypowiedziach ustnych. 
5) Oceniając technikę czytania uwzględnić: wolne tempo pracy, łatwą męczliwość 

(wskazane przerwy z możliwością zamknięcia oczu), udostępnianie dużego, 
wyraźnego druku (litery bez ozdobników), czytanie z zastosowaniem pomocy 
optycznych. 

6) W miarę możliwości wykorzystywać przybory optyczne, graficzne, dotykowe. 
7) W szczególnych wypadkach umożliwić zaliczanie materiału programowego 

partiami. 
8) W geometrii należy wymagać uproszczonych konstrukcji z ograniczoną                        

do koniecznych liczbą linii pomocniczych i konstrukcje geometryczne wykonywać 
na kartkach większego formatu. 

7. Ocenianie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - dysgrafia, 
dysleksja, dysortografia, dyskalkulia 

1) Dysgrafia  
a) Dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. 
b) Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być 

takie same, jak dla innych uczniów. 
c) Jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby 

uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. 
d) Ocena w głównej mierze powinna dotyczyć poprawności wypowiedzi 

ustnych i strony merytorycznej prac pisemnych. 
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e) Nieczytelne fragmenty prac odczytywać w indywidualnym kontakcie                    
z uczniem.  

f) Złagodzić kryteria wymagań z języków obcych.  
2) Dysortografia 

a) Dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. 
b) Dopuszczalna większa liczba błędów ortograficznych na sprawdzianach 

(ustala nauczyciel). 
c) Dostosowanie wymagań dotyczy głównie formy sprawdzania i oceniania 

wiedzy, w żadnym wypadku dysortografia nie uprawnia do zwolnienia 
ucznia z nauki ortografii i gramatyki. 

3) Dysleksja 
a) Dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie 

treści. 
b) Ograniczać czytanie obszernych lektur do rozdziałów istotnych ze 

względu na omawianą tematykę. 
c) Zmniejszyć ilość zadań (poleceń) do wykonania w przewidzianym dla 

całej klasy czasie lub wydłużyć czas pracy dziecka. 
d) Ograniczać teksty do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych 

notatek, których nie ma w podręczniku. 
e) Pisemne sprawdziany powinny ograniczać się do sprawdzanych 

wiadomości, wskazane jest, stosowanie testów wyboru, zdań 
niedokończonych, tekstów z lukami. 

f) Preferować wypowiedzi ustnych. Sprawdzanie wiadomości powinno 
odbywać się często i dotyczyć krótszych partii materiału.  

g) Pytania kierowane do ucznia powinny być precyzyjne. 
h) Podczas pisania sprawdzianów należy wydłużyć limit czasu, zastąpić 

pisanie ze słuchu pisaniem z pamięci. 
4) Dyskalkulia 

a) W przedmiotach ścisłych podczas wykonywania ścisłych operacji 
wymagających wielokrotnych przekształceń, należy umożliwić dziecku 
ustne skomentowanie wykonywanych działań. W przypadku prac 
pisemnych z przedmiotów ścisłych i im pokrewnych, uwzględniać 
rozplanowanie sprawdzianów – starać się, aby pod treścią zadania było 
wolne miejsce na rozwiązanie. 

b) Materiał programowy wymagający znajomości wielu wzorów, symboli, 
przekształceń starać się dzielić na mniejsze partie. Tam, gdzie jest taka 
możliwość, pozwolić na korzystanie z gotowych wzorów, tablic. 

8. Ocenianie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną 
1) Sposób sprawdzania i egzekwowania wiedzy należy dostosować do możliwości 

psychofizycznych ucznia.  
2) Należy przyglądać się postępom, a nie wyłącznie efektom. 
3) Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną pisze kartkówki sprawdziany, testy                

i prace klasowe dostosowane do jego możliwości i umiejętności 
psychofizycznych. 
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4) W pracach pisemnych należy stosować więcej zadań typu zamkniętego i wyboru, 
niż otwartych wymagających werbalizacji myśli. 

5) Stosować jasno i prosto sformułowane polecenia, unikać poleceń wielokrotnie 
złożonych. 

6) Zawsze należy upewnić się czy uczeń rozumie polecenie. 
7) Najczęściej poziom graficzny i ortograficzny pisma nie powinien podlegać ocenie. 
8) Przygotować taką ilość zadań, aby uczeń miał szansę skończyć sprawdzian razem 

z klasą lub wydłużyć mu czas jeżeli pracuje szczególnie wolno. 
9) Z przedmiotów, na których występują duże trudności z percepcją i rozumieniem 

należy przede wszystkim oceniać wkład pracy, a nie końcowe efekty. 
10) Należy udzielać wsparcia i pomocy uczniom, którzy są mało samodzielni w swojej 

pracy, a wiemy, że przygotowywali się do sprawdzianu. 
11) Ocenie podlega systematyczność pracy. 
12) W codziennej pracy można stosować ocenę opisową, jako formę wspierania ucznia 

w jego wysiłkach oraz nagradzać za różnego rodzaju formy aktywności, 
szczególnie samodzielnej i związanej z tematem lekcji. 

13) Umożliwiać zdobycie ocen za prace dodatkowe. 
14) Ocenianie powinno koncentrować się na możliwościach, mocnych stronach                    

i przyroście kompetencji zawsze jednak w indywidualnym wymiarze. 
9. Ocenianie ucznia z ADHD, zaburzeniami emocji i zachowania, z nadpobudliwością 

ruchową oraz zaburzeniami koncentracji uwagi 
1) Sposób sprawdzania wiedzy należy dostosować do możliwości percepcyjnych 

dziecka. Należy pamiętać, że istotne zaburzenia emocji i zachowania mają wpływ 
na zapamiętywanie i późniejsze odtwarzanie zdobytej wiedzy. 

2) Oceniamy wartość merytoryczną prac, a nie zachowanie ucznia. 
3) Sprawdzanie wiadomości starać się dzielić na mniejsze partie materiału                           

do zaliczenia lub należy stosować przerwy w trakcie sprawdzianu, aby uczeń miał 
szansę odreagować napięcie z nim związane. 

4) Ilość materiału do sprawdzenia dostosowujemy do aktualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

5) Sprawdzać, czy uczeń rozumie polecenie. 
6) Z uwagi na labilność nastoju lub rozproszenie uwagi należy dostosować warunki 

sprawdzania wiedzy: sala wyciszona, uboga w różnego rodzaju bodźce 
rozpraszające uwagę. 

7) Należy stosować jasno i prosto sformułowane polecenia, unikać poleceń 
wielokrotnie złożonych; można polecenie rozbić na kilka prostych samodzielnych 
zadań. 

8) Często komentować postępy ucznia i w miarę możliwości eliminować testy 
obejmujące duży zakres materiału. 

9) Przy ocenianiu zadań zwracać uwagę na jakość, a nie ilość. 
10) Jasno formułować swoje oczekiwania i prezentować kryteria oceniania. 
11) Doceniać włożony w pracę wysiłek. 

10. Ocenianie ucznia z autyzmem lub Zespołem Aspergera 
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1) Ocena osiągnięć ucznia powinna uwzględniać nie tyle efekt, ile wysiłek włożony 
w pracę, zaangażowanie. 

2) Przy sprawdzaniu wiedzy wykorzystywać częściej formę testową niż opisową. 
3) W razie naprowadzać ucznia dodatkowymi pytaniami. 
4) Wspierać w nabywaniu umiejętności w zakresie „funkcji wykonawczych”, takich 

jak umiejętności organizacyjne i umiejętności uczenia się. 
5) Oceniać w oparciu o tzw. pozytywne wzmocnienia - pochwały, nagradzanie, 

pozytywną więź. 
6) Uwzględnić duży poziom przeżywanego stresu. 
7) Oddzielać te obszary, w których trudności wynikają z zaburzeń. 
8) Dostosować zadawane prace do możliwości ucznia. 
9) Z uwagi na wolne tempo pracy wydłużyć czas sprawdzianów lub zmniejszyć ilość 

zadań. 
11. Ocenianie ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem 

1) Pozytywnie oceniać przejawy merytorycznej aktywności na lekcji i przejawy 
prospołeczne. 

2) Oceniać zaangażowanie i wkład pracy ucznia w lekcję. 
3) Przy ocenie odpowiedzi ustnej śledzić tok rozumowania ucznia i umożliwić 

poprawę błędów. 
4) W pracy w grupach pozytywnie oceniać jego współpracę z innymi uczniami                        

i wywiązanie się z powierzonych mu zadań. 
5) Odpytywać z mniejszych partii materiału. 

12. Ocenianie ucznia szczególnie uzdolnionego 
1) Systematycznie i na bieżąco monitorować wzrost jego umiejętności. 
2) Podstawowym kryterium oceny z języka obcego powinno być osiągnięcie przez 

ucznia efektu komunikacyjnego zgodnego z jego intencją i sytuacją. 
3) Ocena powinna być połączona ze słownym omówieniem przez nauczyciela 

osiągniętego przez ucznia poziomu umiejętności. 
4) Oceniając ucznia należy uwzględnić jego udział w konkursach przedmiotowych, 

olimpiadach, zawodach sportowych na terenie szkoły i poza nią. 
5) Nagradzać ucznia oceną z wiadomości wykraczających poza podstawę 

programową i wiedzę nabywaną w szkole. 
13. Ocenianie ucznia niepełnosprawnego ruchowo 

1) Oceniamy osiągnięcia edukacyjne ucznia niepełnosprawnego w odniesieniu                   
do stopnia realizacji przez niego dostosowanego programu. 

2) Uczeń niepełnosprawny ma prawo odpowiadać ustnie, jeśli wolne tempo pisania 
uniemożliwia mu płynne realizowanie zadań podczas sprawdzianu czy kartkówki.  

3) Podczas prac pisemnych uczeń niepełnosprawny ma wydłużony czas pisania, 
dostosowany do jego potrzeb. 

4) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki                  
w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych należy brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających                    
ze specyfiki tych zajęć. 
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5) Umożliwić wyrównywania braków po okresie absencji, umożliwić uczniowi 
zaliczanie materiału partiami. 

6) Gdy trudności w pisaniu są bardzo duże zezwolić na posługiwanie się pomocami 
(komputerem, klockami literowymi, kartonikami z literami, sylabami, wyrazami) 
lub na korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego. 

 
§ 139 

Ocena zachowania 
1. 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. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 
opisowymi. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły 
podstawowej ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe, 
2) bardzo dobre, 
3) dobre, 
4) poprawne, 
5) nieodpowiednie, 
6) naganne. 

4. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie 
zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania 
ucznia śródroczną lub roczną na podstawie średniej ocen z następujących kategorii: 
własnych obserwacji i informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych  
w zgromadzonej dokumentacji (zeszytu uwag pozytywnych i negatywnych), 
samooceny ucznia, opinii klasy (średnia ocen), opinii nauczycieli uczących (średnia 
ocen wystawiona na podstawie zachowania ucznia na lekcjach i stosunku do 
obowiązków szkolnych). 

6. Uwaga negatywna może być anulowana przez nauczyciela, który ją wpisał, po wykonaniu 
przez ucznia pracy na rzecz szkoły, klasy lub innej wskazanej przez nauczyciela,  
w określonym czasie.                                                        

7. Przy wystawianiu oceny, w sytuacjach spornych, ostateczną decyzję podejmuje 
wychowawca. 

Pkt 8 – został usunięty. 
9. Uczeń i rodzic mają prawo uzyskać od nauczyciela-wychowawcy uzasadnienie oceny  

w formie ustnej w przeciągu 7 dni od daty jej wystawienia lub pisemnej, na pisemną 
prośbę rodzica. 
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10. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 
dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

11. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 
nie ustala się oceny z zachowania. 

12. Szczegółowe kryteria ustalania oceny z zachowania: 
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest 
pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole; 
samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, jest uczciwy – nie ściąga na 
sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie; nie ma więcej 
niż 1 wpis o negatywnym zachowaniu i nie mniej niż 10 uwag pozytywnych, na tle 
klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły                      
i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych 
przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa; wykazuje 
inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska; jest 
koleżeński i życzliwy wobec rówieśników, bez względu na ich pochodzenie                   
i sytuację materialną jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków 
powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe             
i szkolne; systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia 
wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nie 
spóźnia się z własnej winy na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej 
na kolejne godziny lekcyjne, dopuszcza się 3 spóźnienia. wykazuje odwagę 
cywilną i protestuje przeciwko agresji, arogancji, nietolerancji, wulgaryzmom oraz 
niszczenia mienia szkolnego i społecznego, nie ulega nałogom palenia papierosów, 
picia alkoholu, używania środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
przestrzega regulaminu szklonego i jest systematyczny w nauce; rozwija 
zainteresowania i uzdolnienia przy pomocy nauczyciela, systematycznie 
przygotowuje się do lekcji, reprezentuje przykładną postawę w każdej sytuacji               
w szkole i poza nią, chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły                      
i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez 
nauczycieli; systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności 
usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w semestrze ma nie 
więcej niż 5 spóźnień na pierwszą godzinę lekcyjną w danym dniu, nie spóźnia się 
na kolejne godziny; jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie 
popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi, ma nie więcej niż 2 pisemne 
uwagi dotyczące zachowania nacechowane niską szkodliwością dla innych i siebie 
i nie mniej niż 6 uwag pozytywnych,  bezwzględnie szanuje własność szkolną                     
i kolegów, dba o porządek otoczenia; nie ulega nałogom. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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przestrzega regulaminu i pracuje na miarę swoich możliwości, wywiązuje się                    
z powierzonych obowiązków; osiąga zadowalające wyniki w nauce dzięki 
pracowitości i obowiązkowości, jest chętny do niesienia pomocy dyrekcji szkoły, 
nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz potrzebującym kolegom, 
systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż                               
3 nieusprawiedliwione godziny i nie więcej niż 6 spóźnień na pierwszą godzinę, 
nie spóźnia się na kolejne godziny lekcyjne; nie uczestniczył w kłótniach                          
i bójkach; zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż                
5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu i nie mniej niż 3 uwagi 
pozytywne, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom                  
i innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek; 
szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia; nie 
ulega nałogom. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
nie pracuje na miarę swoich możliwości, nie jest obowiązkowy, odpisuje zadania 
domowe i często nie przygotowuje się do zajęć, wypełnia podstawowe obowiązki, 
ale nie przejawia w tym zakresie szczególnej aktywności, nie znęca się fizycznie 
lub psychicznie nad słabszymi, nie dopuszcza się cyberprzemocy, uczestniczył               
w kłótniach i konfliktach; w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub 
prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę; spełnia 
podstawowe wymagania dotyczące kultury osobistej, nieregularnie usprawiedliwia 
nieobecności, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 6 godzin               
i spóźnił się nie więcej niż 9 razy; w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż             
9 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się ale 
o niewielkiej szkodliwości; zdarzają mu się sporadyczne ucieczki, wykazuje chęć 
współpracy z wychowawcą,  pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego; źle 
zachowuje się na zajęciach i utrudnia prowadzenie lekcji, dokucza kolegom                   
i koleżankom, dopuszcza się cyberprzemocy,  źle zachowuje się podczas 
uroczystości szkolnych lub wycieczek, ze względu na swoje zachowanie stanowi 
zagrożenie dla siebie samego – przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie 
opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy; ulega nałogom; wykazuje brak 
kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, 
personelu szkoły lub kolegów; w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 12 uwag 
o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące                        
o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania; w semestrze opuścił bez 
usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin, często spóźnia się, zwłaszcza na 
kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:                
ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych; bierze 
udział w bójkach i kradzieżach; znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, 
stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie; rozmyślnie zdewastował mienie szkolne 
lub prywatne; wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił bez 
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usprawiedliwienia więcej niż 25 godzin; działa w nieformalnych grupach; 
pozostaje pod dozorem kuratora lub policji, popada w konflikty z prawem, nie 
wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych. 

 
§ 140 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego                         
w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.  

3. W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 
opisowymi. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że                 
w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną    
z tych zajęć, 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną              
z tych zajęć. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo 

najwyższej, oraz 
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych w szkole, oraz 
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 

 
§ 141 

1. Na 30 dni przed śródrocznym/końcoworocznym posiedzeniem rady pedagogicznej  
nauczyciele przedmiotów ustnie  informują uczniów  o przewidywanych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz wpisują przewidywaną ocenę ołówkiem               
do dziennika i w odpowiednim miejscu w e-dzienniku.  

2. O przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania informuje wychowawca poprzez 
wpis oceny ołówkiem do dziennika i w odpowiednim miejscu e-dziennika. 

3. Na 14 dni przed radą klasyfikacyjną wychowawca przekazuje uczniom i rodzicom 
pisemne zestawienie przewidywanych ocen, odbiór uczeń lub rodzic potwierdza 
podpisem w dzienniku. 

4. Na 7 dni przed radą klasyfikacyjną nauczyciel przedmiotu wpisuje długopisem  
w dzienniku lekcyjnym (w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej)                             
oraz w odpowiednim miejscu e-dziennika przewidywaną ocenę. 

5. Poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę 
wpisaną przez wychowawcę w dzienniku lekcyjnym długopisem (w kolumnie 
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poprzedzającej wpis oceny rocznej) na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-
wychowawczych oraz w odpowiednim miejscu e-dziennika.  

6. Na 3 dni przed radą klasyfikacyjną nauczyciele wpisują słownie oceny śródroczne  
i roczne, a wychowawca ocenę z zachowania. 

7. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do dzienniczka ucznia  
o zebraniu, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie 
jej na stronie internetowej szkoły. 

8. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia  
w dzienniczku ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku 
poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania  
w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do 
zapoznania się z informacją  o przewidywanych ocenach.  

 
§ 142 

1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania: 

1) w ciągu 2 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się  
z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie 
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do 
wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania (maksimum o jeden stopień), 

2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który 
zawiera:  

a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej, 
b) termin podwyższenia; 

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel, 
4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć 

edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 3 dni 
przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,  

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel                        
do zakończenia roku szkolnego.  

 
§ 143 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej                    
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. 
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4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw 
oświaty i wychowania.  

 
§ 144 

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję               
do klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić  
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek 
wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców 
ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału                           
albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej               
do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju                     
i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 
przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 
roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.  

5. Promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie  
w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej 
uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne 
oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych                      
w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej 
również w ciągu roku szkolnego.  

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 
 

Rozdział 3 
Zasady klasyfikacji 

 
§ 145 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie  odwoławczym 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,                

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny.  

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak 
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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 szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną.  

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania.  

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin                          
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
§ 146 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania.  
4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 
5. 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 obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.  

 
§ 147 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny 
klasyfikacyjne  
i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty. 

2. ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
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znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią 
klasę szkoły podstawowej.  

 
 
 
 
 
 
 

VII. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 
 

Rozdział 1 
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

 
§ 148 

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia 
1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu 

lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź 
przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć 
następujące kroki: 

1) Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.  
2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora 

szkoły.  
3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia                           

i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz                   
z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje 
ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do 
szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może 
zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział 
dziecka w programie terapeutycznym.  

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal                   
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich 
dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny 
lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5) W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 
wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania                          
z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok 
postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

6) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył              
17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup 
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przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor 
szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić               
o tym prokuratora lub policję. 

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 
pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy; 
2) Izoluje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;  
3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej;  
4) Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy 
rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, 
czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji 
funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia 
ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki; 

5) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia 
będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest                    
on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża 
życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, 
policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo                        
do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny                      
do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia 
zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 
18 lat;  

6) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 
znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor 
szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich)                 
lub sądu rodzinnego;  

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 
wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem 
do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu 
przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań 
pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję. 
3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję                     

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 
4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 
1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma 

prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby 
szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących 
podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma 
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prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - 
jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów 
ucznia    i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 
substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która 
przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 
substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 
Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe 
zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę                  
z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.  

 
§ 149 

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów 
1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo       

i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych 
przez nią. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 
obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 
dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania               
w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;  

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im, 
4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły); 
5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 
6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 
7) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia lub życia uczniów 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, 
w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować               
w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie szkoły).  

4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się                      
je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli 
wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki 
niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 
przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
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7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce                              
po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki 
ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych 
warunków pracy. 

 
 
 
 
 

VIII. CEREMONIAŁ  SZKOLNY 
 

§ 150 
Szkoła posiada symbole szkolne: 

1. Sztandar szkoły: 
1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez 

dyrektora szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na 
ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród prymusów szkoły i składa się                  
z trzech trzyosobowych składów; 

2) w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas VIII, którzy będąc 
uczniami klasy VII osiągnęli na koniec roku szkolnego średnią ocen                               
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 4,75 (nie posiadają ocen 
dostatecznych) i otrzymali ocenę zachowania – wzorowe; 

3) w wyjątkowych okolicznościach Rada Pedagogiczna powołuje w skład pocztu 
sztandarowego uczniów ze średnią ocen nie niższą niż 4,5 i zachowaniem bardzo 
dobrym;  

4) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami.            
W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia 
wierzchnie;  

5) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego 
ramienia do lewego boku i białe rękawiczki; 

6) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie 
innych szkół i instytucji lub organizacji;  

7) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod 
głowicą (orłem);  

8) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży 
niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu; 

9) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania 
sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” 
Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;  

10) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez 
chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę                
i oburącz pochyla sztandar; 

11) sztandar oddaje honory: 
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a) na komendę „do hymnu” , 
b) w czasie wykonywania „Roty”, 
c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska), 
d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,  
e) podczas opuszczenia trumny do grobu,  
f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,  
g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 
h) w trakcie uroczystości kościelnych.  

2. Logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek Patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane 
jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, 
dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp. 
 

§ 151 
Uroczystości tworzące ceremoniał 

1. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Święto 
Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto 
Niepodległości (11 listopada); 

2. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:  
1) rozpoczęcie roku szkolnego, 
2) Święto Szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia , 
3) zakończenie roku szkolnego,  
4) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru 

szkoły.  
3. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:  

1) Na komendę prowadzącego uroczystość:  
a) „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują 

postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”; 
b) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się                    

2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;   
c) „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego 

zakończenia komendą „Spocznij”;  
d) „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, 

na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający                         
i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego 
pochyla sztandar i wygłasza formułę:„Przekazujemy Wam sztandar - 
symbol Szkoły Podstawowej . Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie 
naszą szkołę i jej Patrona”; chorąży pierwszego składu nowego pocztu 
przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza 
formułę:„Przyjmujemy od Was sztandar Szkoły. Obiecujemy dbać o niego, 
sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę 
i naszego Patrona.”;chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie 
asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie 
insygnia pocztu (szarfy  i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący 
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poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – 
nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.  

e) Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada 
komenda: „Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy 
uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. 
Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.  

 
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 152 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, 

nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami 
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty (do 31.08.2019 r.) i przepisami ustawy 
Prawo oświatowe.  

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 
 

§ 153 
1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej, 
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3) rady rodziców, 
4) organu prowadzącego szkołę, 
5) oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły 
 

§ 154 
  Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie 
ujętych w statucie.  
 

§ 155 
  Z dniem uchwalenia niniejszego statutu tracą moc dotychczasowe statuty szkoły 
podstawowej  i gimnazjum  
 

§ 156 
Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 
 


