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Rozdział 1 

Informacje ogólne o Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie 

 

§ 1 

 

1. Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Jackowie jest publiczną ośmioletnią szkołą 

podstawową z Oddziałem Przedszkolnym, która: 

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

2)  przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;  

3)  zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4)  realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego i podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.  

2. Szkoła ma siedzibę w Jackowie , ul.Szkolna 3,42-282 Kruszyna. 

3. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” 

z siedzibą w Katowicach przy ul. Studenckiej 18, zwaną dalej Fundacją. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach -Delegatura w 

Częstochowie. 

5. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

6. Szkoła ma ustalony obwód obejmujący miejscowości :Jacków i Baby-Gminy Kruszyna. 

7. 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. 

8. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.   

9.  W Szkole prowadzi się nauczanie w oddziałach ogólnodostępnych.   

10. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego 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.  
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11.  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 w  ustawie z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016. poz. 1010) oraz przez decyzję 

Dyrektora Szkoły.  

12. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz 

klas pierwszych szkoły podstawowej.  

13. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub innych zagrożeń zdrowia uczniów i 

pracowników, Dyrektor szkoły ma prawo dostosowania okresowego organizacji 

pracy szkoły do wytycznych GIS, w tym wprowadzenia organizacji pracy szkoły 

uwzględniającej zmianowość oraz formy i metody pracy na odległość z 

zastosowaniem technologii informatycznych. 

 

§ 2 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

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

„Elementarz” w Jackowie; 

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

Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie; 

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

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów  Szkoły Podstawowej  Fundacji „Elementarz” w 

Jackowie; 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Fundację Ekologiczną Wychowanie 

i Sztuka „Elementarz” w Katowicach; 

6) Kuratorze Oświaty – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Katowicach. 
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§3 

 Misja , wizja szkoły, model absolwenta    

  

 1.Misja Szkoły zawiera się w się w przesłaniu „Szkoła na szóstkę”.  

     Przesłanie to wyznacza standardy codziennych działań uczestników procesu  

     edukacyjnego w urzeczywistnianiu wizji szkoły.  

 2.  Wizja szkoły.  

Zgodnie ze słowami Janusza Korczaka : „Dziecku potrzebny jest ruch,  powietrze, światło,   

zgoda, a i coś jeszcze- spojrzenie w przestrzeń, poczucie wolności, otwarte okno”. Nasza 

szkoła ma zatem wizję by stać się dla dzieci przychodzących do niej - pierwszym, szeroko 

otwartym oknem na szybko zmieniający się współczesny świat , wyposażająca dziecko w 

narzędzia radzenia sobie we współczesnym świecie. Nasza Szkoła:   

      1) to miejsce przyjazne dziecku;  

      2) to placówka nowoczesna, multimedialna, wykorzystująca IT w procesie 

            edukacyjnym;  

      3) znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na  

           wysokim poziomie jakości;  

      4) kształci w dziecku potrzebę wyrażania siebie, swojej osobowości i  

            indywidualności  w świecie;  

      5)jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli;  

      6)umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, stwarza warunki do nauki  

         wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne; 

      7) kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, właściwego  

            odżywia się  i mówiąca stanowczo NIE wszelkim uzależnieniom; 

      8) pracuje w życzliwej i bezpiecznej atmosferze opartej na kulturze osobistej  

            nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy 

           i współdziałaniu; 

      9) to kadra tworząca zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec  

            przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych; 

    10) aktywnie włączająca się do działań na rzecz społeczności lokalnej, działań  

            charytatywnych  i dla drugiego człowieka; 

    11) współpracująca ze szkołami z innych krajów; 

    12)  to uczniowie i absolwenci odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach  

             nauki, kultury i sportu; 

    13)  to uczniowie i absolwenci dobrze wychowani, godnie reprezentujący 

            rodzinę, szkołę, Ojczyznę.   

          3. Model absolwenta.  
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Absolwent szkoły podstawowej -po ukończeniu szkoły  powinien:  

1) umieć odnaleźć się pod każdym względem na kolejnym etapie edukacyjnym;  

2) mieć poczucie wartości i indywidualności;   

3) być otwarty na postęp technologiczno – cywilizacyjny;  

4) umieć samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł; 

5) rozumieć informacje podane różnymi sposobami; 

6) wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach;  

7) umieć współpracować i współdziałać w grupie;  

8) znać i stosować zasady dobrego wychowania; 

9) być tolerancyjnym, jednak wykazywać postawy asertywne;  

10) umiejętności dokonywania samooceny oraz konstruktywnej krytyki;  

11) być wrażliwym na problemy społeczne (posiąść umiejętność/dar      

        pomagania innym) i ekologiczne;  

12) znać tradycje swojego kraju, środowiska, mieć szacunek dla odrębnych 

        tradycji i obyczajów;  

13) umieć określić swoje zainteresowania, możliwości i preferencje w 

        kierunku dalszego kształceniu; 

 14) znać i rozumieć rolę i znaczenie integracji w świeci oraz powiązania  

        kultury polskiej  z innymi kulturami oraz umieć krytycznie je oceniać.       

 

§4 

 Misja , wizja oddziału przedszkolnego, model absolwenta   

 

 1. Misja  Oddziału Przedszkolnego.   

            Misja Oddziału Przedszkolnego  zawiera się w się w  przesłaniu  „Przedszkole na szóstkę”.    

             W Oddziale Przedszkolnym  realizowane jest ono w postaci:  

1) zapewnienia wychowankom wspólnej zabawy i edukacji w warunkach  

     bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych;  

2) diagnozowania i rozwijania umiejętności dzieci;  

3) wspomagania dzieci w ich indywidualnym rozwoju poprzez rozwijanie  

    uzdolnień  i zainteresowań, a także wspomaganie dzieci z różnego rodzaju  

    trudnościami   i deficytami;  

4) budowania atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym   

    i przedszkolnym; 

5) motywowania wychowanków do samodzielnego twórczego działania; 

6) wdrażania dzieci do zachowań społecznie akceptowanych, opartych na  

     wartościach takich jak: miłość, dobro, piękno, szacunek;  
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 7) kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia  

      sobie  w sytuacjach nowych i trudnych; 

 8) rozwijania umiejętności społecznych, które warunkują poprawność 

       relacji  z dziećmi   i dorosłymi;  

9) wdrażania zdrowego stylu życia; 

10) rozwijania sprawności fizycznej;  

11) wprowadzania dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności  

       prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne  

       formy ekspresji artystycznej;  

12) kształtowania poczucia przynależności regionalnej i narodowej;  

13) wspomagania rodziców w wychowaniu dziecka;  

14) efektywnego angażowania rodziców do realizacji zadań na rzecz szkoły; 

15) promowania działalności Oddziału Przedszkolnego w środowisku  

        lokalnym. 

            2. Wizja Oddziału Przedszkolnego:  

1) Praca Oddziału Przedszkolnego ukierunkowana jest na dziecko, jego  

      podmiotowość, prawa oraz wszechstronny rozwój osobowości;  

2) Oddział Przedszkolny zapewniają opiekę i wspomagają rozwój w  

      bezpiecznym  i zdrowym środowisku;  

3) Oferta edukacyjna Oddziału Przedszkolnego inspiruje wychowanków do 

     ciekawości poznawczej oraz zachęca do samodzielnej aktywności  

      twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; 

 4) Wychowankowie cechują się otwartością, kreatywnością, samodzielnością  

                          oraz życzliwością do świata i ludzi; 

 5) Oddział Przedszkolny umożliwiają wyrównywanie szans edukacyjnych  

       wszystkim dzieciom;  

 6) Oddział Przedszkolny indywidualizują rozwój wychowanków z uwzględnieniem  

      spontanicznej aktywności dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno–społecznej  i  

      fizycznej;  

 7) Oddział Przedszkolny ma dobrą opinię w środowisku; 

 8) Nauczyciele dążą, aby każdy absolwent Oddziału Przedszkolnego osiągnął  

     sukces szkolny i umiał radzić sobie z porażkami;  

 9) Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki  

     międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną;  

10) Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu Oddziału Przedszkolnego; 

11) Oddział Przedszkolny posiadają kompetentną, zaangażowaną z  

       nowatorskim podejściem do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym  
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       kadrę pedagogiczną; 

 12) Oddział Przedszkolny uwzględnia w swoich działaniach potrzeby  

        środowiska lokalnego;  

  13) Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania  

        gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola;  

  14) Baza, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, estetyka  

        pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.  

           3.  Absolwent oddziału przedszkolnego.  

                Dziecko kończące naukę w Oddziale Przedszkolnym i rozpoczynające edukację   

                w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia i jest  

                odpowiednio przygotowane do wykonywania obowiązków szkolnych.   

                Absolwent Oddziału Przedszkolnego 

                posiada w szczególności: 

1) umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia; 

2) umiejętność czytania i jest przygotowany do nauki pisania;        

3) umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami matematycznymi;   

4) przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;  

5) umiejętność orientacji przestrzennej;  

6) umiejętność powtarzania rytmów;  

7) umiejętność klasyfikacji;  

8) zdolność do obdarzania nauczyciela oraz innych dorosłych uwagą i porozumiewania 

 się w zrozumiały dla innych sposób;  

9)  umiejętność koncentracji oraz pracy przez dłuższy czas;  

10)  umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania sytuacji konfliktowych; 

11)  umiejętność radzenia sobie z trudnościami;  

12)  umiejętność twórczego rozwiązywania zadań;  

13)  odpowiedni poziom samodzielności;  

14)  gotowość do samodzielnej kreatywnej działalności plastycznej z wykorzystaniem 

 różnorodnych technik oraz środków wyrazu; 

15)  umiejętność komunikatywnego porozumiewania się;  

16)  podstawową wiedzę na temat właściwych nawyków żywieniowych;  

17)  podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym, 

zna w szczególności:  

1) następstwo pór roku, dnia i nocy, dni tygodnia;  

2) swoje miejsce w świecie –jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku;  

3) symbole narodowe i szanuje je;  

4) prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi;  
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5) zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie  i sprawność fizyczną; 

6) zasady kultury współżycia, postępowania;  

7) potrzebę szanowania przyrody i środowiska,  

potrafi w szczególności:  

1) cieszyć się z własnych osiągnięć, odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona   

     zadanie;   

2) posługiwać się zdobyczami techniki,  

nie obawia się w szczególności: 

1) występować publicznie;  

2) reprezentować grupy, oddziału przedszkolnego;  

3) chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi sukcesami; 

4) wykazywać inicjatywy w działaniu; 

5) wyrażania swoich uczuć.  

                                                                                                                                        

Rozdział 2 

 

§ 5 

Cele i zadania szkoły 

         

         1.   Głównymi celami szkoły jest w szczególności: 

 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;   
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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.   

2. Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:  

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

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII szkoły podstawowej.  

3. Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu: 

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

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

budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele); 

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

etnicznej; 

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

osób; 

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

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

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

edukacji; 

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

rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  
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 Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej 

to:  

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

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

myślenia matematycznego;  

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych 

źródeł;  

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem 

metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;  

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;  

6) praca w zespole i społeczna aktywność;  

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

 Do zadań Szkoły należy w szczególności: 

1) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

2) zapewnianie możliwość nauki religii oraz etyki; 

3) zapewnienie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie; 

4) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych 

oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów 

literackich i innych tekstów kultury; 

5) rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu 

aktywności czytelniczej uczniów, kształtuje postawę dojrzałego i odpowiedzialnego 

czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim; 

6) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z 

informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania 

się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz 

stosowania tych umiejętności na zajęciach; 

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

narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat; 

8) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła prowadzi 

zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

9) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nim; 
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10) umożliwienie rozwijania umiejętności i zainteresowań ucznia; 

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

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;  

12) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb;  

13)   kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej;  

14)   realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;  

15)   rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i 

nauczania;  

16)   organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i 

nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;  

17)   organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z 

zachowaniem zasad higieny psychicznej;  

18)   dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów lub poszczególnego ucznia;  

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

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;  

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

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach;  

21)   wspomaganie wychowawczej roli rodziców;  

22)   umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej;  

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

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;  

24)  sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym 

czasie;  

25)  skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu 

przygotowania uczniów;  

26)   zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;  
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27)  upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 

nauczania;  

28)   przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie 

im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;  

29)   kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;  

30)   rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;  

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

poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;  

32)   zorganizowanie  możliwej formy dożywiania uczniów;  

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

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;  

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

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

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

kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie 

inicjatyw i pracy zespołowej;  

35)   kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania dziedzictwa kulturowego - tradycji   

i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;  

36)   upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska;  

37)  zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;  

38)   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;  

39)  prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i 

wykorzystania mediów;  

40)   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;  

41)   egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji;  

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

zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji. 

4.   Zadaniem szkoły  jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego o dla  I i  
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 II etapu edukacyjnego   z zachowaniem realizacji minimalnej liczby godzin nauczania 

poszczególnych edukacji przedmiotowych określonych w odrębnych przepisach  i 

wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:  

1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, 

     wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie 

wiedzy,   rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu 

społeczeństwa;   

2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w 

życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;   

3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach 

empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;   

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, 

jak i w piśmie;   

5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;    

6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania 

swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;   

7) umiejętność pracy zespołowej.  

 Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie 

diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość 

realizacji tych oczekiwań.  

   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.    

   Cele i zadania Szkoły realizują nauczyciele wraz  z uczniami na zajęciach klasowo-

lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.  

 Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:  

 1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły  z punktu widzenia dydaktycznego;  

2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania                       

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów i 

potrzeb, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 

§ 6 

Sposoby realizacja zadań w szkole 
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1. Szkoła realizuje cele i zadania o których mowa w § 5 poprzez: 

1) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych 

poprzez udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i 

szkoleń; 

2) realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem 

optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji 

i ochrony zdrowia; 

3) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

4) umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji 

i ochrony zdrowia; 

5) umożliwianie uczniom korzystania z: 

a) sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, 

b) biblioteki, 

c) świetlicy, 

d) boisk sportowych i placu zabaw; 

6) prowadzenie praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole w oparciu obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych 

zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej  edukacji przedmiotowej, 

odpowiedni dobór podręczników i materiału ćwiczeniowego; 

7) organizację procesu wychowawczego zgodnie z uchwalonym  Programem Wychowawczo 

–Profilaktyczny Szkoły; 

8) prowadzenie szerokiej działalności z zakresu profilaktyki; 

9) sprawowanie indywidualnej opieki wychowawczej i psychologiczno – pedagogicznej; 

10)  organizację opieki nad uczniami niepełnosprawnymi; 

11)  uwzględnianie zasad bezpieczeństwa. 

2. Przy realizacji zadań Szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa: 

1) uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli; 

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

nauczyciel prowadzący te zajęcia; 

3) nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki w czasie zajęć w salach lekcyjnych; 

4) podczas przerwy stałą opiekę nad uczniami zapewniają nauczyciele dyżurujący. 

     2a. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny,   

         zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki  
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         higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki 

          atmosferyczne,  a w przypadku funkcjonowania szkoły w okresie jakiegokolwiek  

         zagrożenia , w tym również zagrożenia  epidemicznego, zgodnie z zasadami  

         określonymi w odrębnych przepisach. 

3. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

w szczególności poprzez:  

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 58 i § 59 niniejszego statutu;  

2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z przyjętymi zasadami i ustalonym grafikiem; 

3) ustalenie, że w klasach 1 – 3 odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich wychowanków  

podczas zajęć jak i przerw pozostają nauczyciele-wychowawcy lub nauczyciele 

prowadzący   w danej klasie lekcje;  

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 przedmiotach 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; 

12) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;  

13) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;  

14) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;  

15) ogrodzenie terenu szkoły;  

16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni                                          

i pomieszczeń gospodarczych;  

17) wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do 

udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy oraz 

przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie wśród uczniów; 
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18) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym 

uczniów niepełnosprawnych;  

19) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach  i 

wycieczkach poza teren szkoły;  

20) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;  

21) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych 

zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i 

preparatów;  

22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 

poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 

przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących; 

23) stosowanie zasady -pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie 

wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem ucznia i 

troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.  

24) w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia  bezpieczeństwa uczniów i 

pracowników , w tym również zagrożenia epidemicznego ,wdrożenie 

procedur bezpieczeństwa, zmniejszających ryzyko zagrożenia  czy zarażenia 

się chorobami zakaźnymi.  

4. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa, do którego  należy w 

szczególności:  

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;  

6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;  

7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 

5.Procedury postępowania w przypadku zagrożenia, w tym zagrożenia 

epidemicznego wprowadza Dyrektor szkoły zarządzeniem i zapoznaje z nimi 

wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów i ich rodziców/ prawnych 

opiekunów poprzez umieszczenie ich na stronie www szkoły. 
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§ 7 

 Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole. 

 

1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w 

podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i 

wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

2. 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.   

3.  Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli 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.  

4.  Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny.   

5. 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. Wprowadzone modyfikacje do 

programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie 

wprowadzenia zmian. 

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

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

wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na 

wniosek nauczyciela lub nauczycieli.  

7. Program nauczania zawiera :  

1)   szczegółowe cele kształcenia i wychowania;  

2)   treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej   kształcenia 

ogólnego, a w przypadku kształcenia zawodowego – treści nauczania  w formie efektów 

kształcenia dla danego zawodu;  

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. 
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    8. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 dla programów, które będą obowiązywały w 

         kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do  

         dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego. 

9. 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. 7, 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. 

10.  Opinia, o której mowa w ust. 9 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z 

podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych 

uczniów. 

11.   Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 czerwca. 

12.  Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły w terminie 

do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 6. Dopuszczone programy 

nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z 

rejestru programów i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w 

zestawie, symboliczne oznaczenie klasy i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor szkoły ogłasza 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia  1 września 

każdego roku. 

13.  Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji 

dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. 

Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do  30 

czerwca każdego roku.    

14.  Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 

podstawy programowej.  

15.  Indywidualne programy edukacyjno–terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia  z 

orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla 

uczniów zagrożonych niedostosowaniem  zatwierdza dyrektor szkoły. 

16. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:  

 1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego  lub  

 2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt. 1.  

17. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika 

zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić cześć 

programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia  w całości 
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podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku ostatniej 

części podręcznika.  

18.  W przypadku nauki zdalnej, nauczyciele dostosowują program nauczania do 

możliwości jego realizacji przy stosowaniu technologii informatycznych. 

 

§ 8 

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 prowadzących określoną edukację                        

w szkole.  

2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach 

przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli 

prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.   

3. Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:  

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;  

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.  

4. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  

poszczególnych edukacji, ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców:  

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.    

             5.   Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić w szkolnym zestawie 

podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie 

przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę. 

             6.    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.  

             7.    Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać 

zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6. 
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             8.     Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw 

podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących                          

w oddziale uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.    

             9.   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.  

Informacja umieszczana jest na stronie www.spjackow.pl. 

 

§ 9 

Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

zakupionych z dotacji celowej 

 

       1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z  

            dotacji celowej MEN są własnością szkoły. 

2. Ilekroć mowa o:   

1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,                              

a zakupiony z dotacji celowej;  

2) materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub 

elektroniczną;  

3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów 

służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są 

uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym. 

4. Biblioteka nieodpłatnie:  

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;  

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać 

elektroniczną;  

3) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe. 

5. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej 

części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z 

podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego 

ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w których wpisane są numery 

wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Rodzice uczniów 

spełniających obowiązek szkolny poza szkołą  odbierają podręczniki po uprzednim podpisaniu 

umowy użyczenia . 

http://www.spjackow.pl/
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6. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały 

edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. 

Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu. 

7. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i 

materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, 

które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia. 

8. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i 

materiałów edukacyjnych:  

1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im 

materiałów bibliotecznych;  

2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich 

stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub 

wychowawcy klasy;  

3) uczniowie są zobowiązani są do obłożenia wypożyczonych podręczników;  

4) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;  

5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych; 

6) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;  

7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym 

stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom. 

10.    Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z    

          jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:  

        1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do   

 biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub                

w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością 

organu prowadzącego;  

 2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony           

w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje 

naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole ,do której 

uczeń został przyjęty ,protokół zdawczoodbiorczy z  przekazanie materiałów bibliotecznych. 

Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.   

11.  Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki 

        stwierdzone przy ich zwrocie.   

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

edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym 

wezwaniu do zwrotu,  szkoła żąda od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  z 



21 
 

cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy 

następuje na konto budżetowe organu prowadzącego i stanowi dochód budżetu państwa.   

 

§ 10 

Program  Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły 

 

1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli   

wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, a następnie przedstawiany Radzie 

Rodziców .  

2. 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.  

3. Programy, o których mowa w  ust. 1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia  

roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.  Przez 

porozumienie rozumie się pozytywne opinię o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym 

wyrażone przez Radę Pedagogiczna . 

4. 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. 3, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu  z organami 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

5. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,  z 

uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w terminie 7 dni od dnia 

uchwalenia w/w programu  i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną 

opinię odnotowuje się w protokole zebrań.  

6. W oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny każdy z nauczycieli opracowuje w terminie 7 

dni od dnia uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły przedmiotowe  plany 

pracy  wychowawczo –profilaktyczne na dany rok szkolny i przedstawiają do zatwierdzenia 

dyrektorowi szkoły.  

6. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 

wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez 

cały okres funkcjonowania klasy.  

7. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w 

oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek 

wszystkich rodziców danej klasy.   

8. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki w szczególności poprzez:    

1)    realizacje przyjętego w Szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;  
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2)    rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;  

3)    realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy np. we  współprac  

        z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;  

4)    działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji  między       

       rówieśnikami;  

5)    promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;  

6)    prowadzenie profilaktyki stomatologicznej; 

7)    uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) oraz  

       konieczności dbania o własne zdrowie; 

8)    prowadzenie profilaktyki uzależnień; 

9)   działania pedagoga szkolnego; 

10) współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć   

       integracyjnych, spotkań z psychologami. 

 

§ 11 

Indywidualna opieka wychowawcza, pedagogiczno-psychologiczna nad uczniem 

 

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

    1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:  

        a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły i wychowawcami z nowo przyjętymi uczniami  

             i ich rodzicami; 

        b) organizacje spotkania integracyjnego z wychowawcą klasy;  

        c) organizację spotkania integracyjnego w szkole wszystkich klas w sierpniu; 

        d) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w 

celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i 

materialnych,;  

        e) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga; 

        f) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  

przedstawiciela  dyrekcji;  

g) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną;  

        h) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej;  

i) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym 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,  

    3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 
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       a) umożliwianie uczniom realizację 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 olimpiad i konkursów;  

f) indywidualizację procesu nauczania, 

    4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

2.Indywidualna opieka wychowawcza, pedagogiczno – psychologiczna nad uczniem jest 

prowadzona zarówno w okresie stacjonarnej pracy szkoły , jak również w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły ,  nauczania zdalnego lub hybrydowego. 

 

Rozdziała 3 

 

§ 12 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole 

 

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

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

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

udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.  

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i 

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole poprzez: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia;   

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i   

     umożliwianiu ich zaspokojenia;  

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

    ucznia;  

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;  



24 
 

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów 

niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;   

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

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;  

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

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych  

     wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofi-   

zycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności  w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom;   

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;  

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem. 

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

godzin,  w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym 

programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

7. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i 

placówce wynika w szczególności:  

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) z zaburzeń zachowania i emocji;  

5) ze szczególnych uzdolnień;  

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

8) z choroby przewlekłej;  

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

10) z niepowodzeń edukacyjnych;  

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  
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12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

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

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana szkole rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy udzielanej uczniom.  

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.  

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

ucznia albo pełnoletniego ucznia.  

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

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

szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

12. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący szkole zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 

doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni. 

13. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel/specjalista 

informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego.  

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

wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się 

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

15. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania 

pedagogiczne, których celem jest:  

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  

możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;  

2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;  

3) realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu, o którym mowa w § 13 ust.25 Statutu;  

4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy. 

16. 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 szkołami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży.  
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17. W przypadku gdy w wyniku udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w  szkole, dyrektor, za zgodą rodziców 

ucznia, może wystąpić do publicznej poradni, z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy 

problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.  

18. Wniosek, o którym mowa w ust. 17, zawiera informacje o:  

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;  

2) występujących problemach i trudnościach ucznia w funkcjonowaniu w szkole; 

3) działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i 

specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole, formach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole, okresie ich udzielania oraz 

efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;  

4) wnioskach dotyczących dalszej pracy z uczniem. 

19. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:  

1) ucznia;  

2) rodziców ucznia;  

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z 

uczniem;  

5) pielęgniarki lub higienistki szkolnej;  

6) poradni;  

7) asystenta edukacji romskiej;  

8) pomocy nauczyciela; 

9) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 

15 ust. 7 ustawy;  

10) pracownika socjalnego;  

11) asystenta rodziny;  

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

13) kuratora sądowego.  

20. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i specjalistów, a także w formie:  

1) klas terapeutycznych;  

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;  
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4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;  

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;  

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów klas 

VII i VIII ;  

7) zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia; 

8) porad i konsultacji;  

9) warsztatów.  

21. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela 

w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:  

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego  

potrzeb; 

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

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;  

22. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 

działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

23. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

1) Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 15; 

2) Podstawa udzielenia –na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, 

wniosek ucznia , rodzica, opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o szczególnych 

uzdolnieniach; 

3) Zadania-pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie 

programowej; 

4) Prowadzący-nauczyciele i specjaliści posiadające kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć; 

5) Czas trwania jednostki zajęć-45 minut; 

6) Okres udzielenia-zgodnie z decyzją dyrektora. 

24. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się.  

1) Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 15; 

2) Podstawa udzielenia –na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, 

wniosek ucznia , rodzica, opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o szczególnych 

uzdolnieniach; 
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3) Zadania-pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie 

programowej; 

4) Prowadzący-nauczyciele i specjaliści posiadające kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć; 

5) Czas trwania jednostki zajęć-45 minut; 

6) Okres udzielenia-zgodnie z decyzją dyrektora. 

25. Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w 

nauce ,w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

1) Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8; 

2) Podstawa udzielenia –na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, 

wniosek ucznia , rodzica; 

3) Zadania-pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie 

programowej; 

4) Prowadzący - nauczyciele i specjaliści posiadające kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć; 

5) Czas trwania jednostki zajęć-45 minut; 

6) Okres udzielenia-zgodnie z decyzją dyrektora. 

26. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze można prowadzić się w grupach międzyoddziałowych i 

oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych spośród nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje 

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

wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 25 ust. 1. 

28. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 

opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.  

29. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w 

formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy 

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

30. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z odchyleniami rozwojowymi, 

w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  

1)  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8; 

2) Podstawa udzielenia –na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, 

wniosek ucznia , rodzica; 

3) Zadania-zlikwidowanie opóźnień w uzyskaniu osiągnięć wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego lub złagodzenie, wyeliminowanie zaburzeń stanowiący 

powód objęcia ucznia daną formą pomocy; 
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4) Prowadzący -  specjaliści posiadające kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych 

zajęć; 

5) Czas trwania jednostki zajęć-45 minut; 

6) Okres udzielenia-zgodnie z wskazaniami w orzeczeniu. 

31. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. 

1) Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać -4; 

2) Podstawa udzielenia –orzeczenie poradni psychologiczno – pedgogicznej lub opinii; 

3) Zadania-z złagodzenie, wyeliminowanie zaburzeń stanowiący powód objęcia ucznia daną 

formą pomocy; 

4) Prowadzący -  specjaliści posiadające kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych 

zajęć; 

5) Czas trwania jednostki zajęć-45 minut; 

6) Okres udzielenia-zgodnie z wskazaniami w orzeczeniu. 

32. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. 

1) Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.  W uzasadnionych przypadkach liczba 

uczestników zajęć może przekraczać 10;  

2) Podstawa udzielenia –orzeczenie poradni psychologiczno – pedgogicznej lub opinii; 

3) Zadania-z złagodzenie, wyeliminowanie zaburzeń stanowiący powód objęcia ucznia daną 

formą pomocy; 

4) Prowadzący -  specjaliści posiadające kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych 

zajęć; 

5) Czas trwania jednostki zajęć-45 minut; 

6) Okres udzielenia-zgodnie z wskazaniami w orzeczeniu. 

33. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z 

aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły.  

1) Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10; 

2) Podstawa udzielenia –orzeczenie poradni psychologiczno – pedgogicznej lub opinii; 

3) Zadania-eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego; 

4) Prowadzący -  specjaliści posiadające kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych 

zajęć; 

5) Czas trwania jednostki zajęć-45 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut z zachowaniem ustalonego dla ucznia 

tygodniowego czasu zajęć; 

6) Okres udzielenia-zgodnie z wskazaniami w orzeczeniu i decyzją dyrektora. 



30 
 

34. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania 

organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na 

trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń 

rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika 

potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

35. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.  

36. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole 

programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.  

37. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15.  

38. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych 

środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły. 

39. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni, z której wynika 

potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.  

40. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu –  organizuje się zgodnie z 

wewnątrzszkolnym systemem doradztwa zawodowego w przypadku uczniów klas VII  i VII- 

po 10 godzin w ciągu roku. 

41. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwana dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, 

jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na 

trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą 

realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i 

wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych. 

42. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne które są 

realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem. 

43. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni,  z 

której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.  

44. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole programy 

nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w 

szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia 

45. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala, z 

uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 43, tygodniowy wymiar godzin zajęć 

wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z 



31 
 

uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. 

46. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką 

podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 

47. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem 

specjalnym oraz uczniów objętych indywidualnym nauczaniem. 

48. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to: 

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

 szkolnego,  godzinach podanych na tablicy ogłoszeń;  

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

nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku 

potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;   

3) warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej.    

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

socjoterapeuta oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń/stronie internetowej szkoły. 

W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z 

zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach 

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

zeszytach korespondencji, stronie internetowej szkoły, w szczególnych przypadkach 

telefonicznie.  

50. Szkoła współpracuje z poradnią pedagogiczno - psychologiczną w procesie 

diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie funkcjonowania 

uczniów, barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających funkcjonowanie uczniów i 

ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu 

poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. 

51.   Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w  

Częstochowie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 

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

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.   

53.  W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda, socjoterapeutka na miarę potrzeb specjaliści, 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

54. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do 
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możliwości jej sprawowania w formie zdalnej. Informacja o sposobie i trybie 

realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekazywana 

jest rodzicom i uczniom , a w przypadku zajęć rewalidacyjnych ustalana z 

rodzicami oraz rejestrowana   w opracowanym IPET-cie dla ucznia. 

55. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań oraz dla zapewnienia prawidłowego   

    rozwoju uczniów, szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

    oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom 

    i rodzicom/prawnym opiekunom w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy 

     prawa.  

56. Szkoła współpracuje z:  

   1) Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Częstochowie ;  

  2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszynie oraz Komisją ds. rozwiązywania 

       problemów alkoholowych ;  

   3) Policją;  

  4) Sądem Rejonowym i Rodzinnym w Częstochowie;  

   5) poradniami rodzinnymi ,w tym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

   6) poradniami specjalistycznymi, asystentem rodziny, mediatorem i innymi instytucjami  

       działającymi na rzecz rodziny, dzieci  i młodzieży.  

57. Współpraca z ww. instytucjami odbywa się w oparciu o indywidualne ustalenia i  

     oczekiwania osób wymagających pomocy. 

58. Współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży polega 

      na: 

     1) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych; 

     2) edukacji prozdrowotnej wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców; 

     3) profilaktyki uzależnień; 

     4) pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, stosowanie mediacji i innych sposób 

          rozwiązywania problemów komunikacyjnych. 

59.Współpraca z GOPS  w Kruszynie polega  na rozpoznaniu środowiska ucznia,  

      finansowaniu obiadów najbardziej potrzebującym, udzielaniu doraźnej pomocy  
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      finansowej i rzeczowej oraz wspieraniu rodzin potrzebujących pomocy. 

60. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i policja utrzymują  

     stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. W ramach tej współpracy:  

     1) organizuje się spotkania z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii;  

     2) organizuje się spotkania tematyczne dzieci z udziałem policjantów m.in. na temat  

          odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne oraz z młodszymi uczniami 

           na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania 

        zagrożeń;  

    3)  informuje się o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

         przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

         demoralizacji dzieci i młodzieży;  

    4)  udziela się pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże  

        przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły. 

61  W ramach współpracy z sądem uczestniczy się  w bieżących sprawach wynikających z  

     potrzeb nieletnich i małoletnich uczniów dotyczących m. in. rażących zaniedbań  

     rodziców/prawnych opiekunów w sprawowaniu opieki i wychowania nad nieletnimi 

62. Szkolny pedagog i psycholog pełnią funkcję koordynatorów w zakresie współpracy z  

       instytucjami wskazanymi w ust.56. 

63.Szkolni koordynatorzy ds. współpracy z poradniami i instytucjami, o których mowa w  

     ust.56 , opracowują szczegółowe warunki współpracy.  

§ 13 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym i niedostosowanym 

społecznie 

 

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

psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. orzekania 

inwalidztwa.  

2. Nauczanie specjalne prowadzone jest  w oddziałach ogólnodostępnych. 

3.Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem    

   społecznym:  

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

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;  

6) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem , zespołem Aspergera w  

   ramach zajęć rewalidacyjnych, naukę języka migowego lub zajęcia z innych 

   alternatywnych metod komunikacji.  

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

kształcenia specjalnego  , a w przypadku zawieszenia zajęć z powodów 

jakiegokolwiek zagrożenia , w tym epidemicznego,  z uwzględnieniem możliwości 

ich realizacji w formie zdalnej.  

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

nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.  

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

uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu, o którym 

mowa w  ust. 25  oraz zgody rodziców.  

8.  Opinię, o której mowa w ust. 7 sporządza się na piśmie.  

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

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

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

lutego w ostatnim roku nauki.  

11. 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) psycho-emocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.   

12. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno–

pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub  z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją ,ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem   z nauki drugiego 

języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.  

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

drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.  

14.  Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                         

z zaleceniami poradni psychologiczno–pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 
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rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny 

tygodniowo na ucznia.  

15.  Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym 

 planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.  

16.  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.  

17.  W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:  

1)  korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);  

2)  korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logo rytmiki);  

3)  korekcyjno – kompensacyjne; 

 4)  nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji;  

5)  zajęcia specjalistyczne:, terapia sensoryczna; 

6)  inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni 

      psychologiczno –pedagogicznej p, jeśli Szkoła jest w stanie je zrealizować.  

18.  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.  

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

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

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, 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. 

20. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane 
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działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami 

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

21. W przypadku przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu w ostatnim roku nauki                             

w szkole podstawowej - uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do badania   

w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub 

absolwenci 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.  

22.  Dostosowanie warunków przeprowadzania badania do rodzaju niepełnosprawności lub 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia polegać może 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 sprawdzianu 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.  

23.  Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania badania 

kompetencji do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych   i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego 

ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.   

24. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno–

pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych  w §12 i §13  

statutu szkoły.  

25.  W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  o 

niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej 

Zespołem   

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

szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.   

27. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co 

najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.   

28. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:  

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

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

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

zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie  o 

obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku 

braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu 

przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu. 

30. Dla uczniów, o których mowa w ust. 25, Zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół 

opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.    

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

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

został opracowany poprzedni program.    

32. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:  

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem;  

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z 

uczniem, z tym, że  w przypadku:  

                   a) ucznia niepełnosprawnego -zakres działań o charakterze rewalidacyjnym; 

                   b) ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze  resocjalizacyjnym; 

                   c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o  

charakterze socjoterapeutycznym, 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami; 

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

z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez Zespół 

wymieniony w ust. 25, zgodnie   z przepisami, o których mowa w § 12 ;  

5)  zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie 

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia, o których mowa w § 12 (inne zajęcia odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, 

w szczególności w zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne); 
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6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań,  o 

których mowa w § 12  ( realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu  o potrzebie kształcenia 

specjalnego;  przygotowanie uczniów do samodzielności  w życiu dorosłym). 

33. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu 

edukacyjno–terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu. W 

przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu , rodzice są niezwłocznie 

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

pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne 

formy będą realizowane.   

34. Wychowawca klasy/pedagog przekazuje pisemną informację do rodziców /listownie/, 

przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic potwierdza otrzymanie informacji podpisem. 

35.  Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program 

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

zawartych w nim. 

 

§ 14 

Zadania nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

 Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów w 

przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;  

2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w 

celu podnoszenia efektywności uczenia się;  

3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym; 

4)  świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z 

uczniem w każdym prowadzonym wariancie kształcenia,  w tym  również w 

nauczaniu na odległość. 

 Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą w 

szczególności:  

1) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów:  
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a)trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej 

deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia; 

b)specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

szczególnych uzdolnień;  

2) w klasach VII i VIII – wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w 

trakcie bieżącej pracy z uczniami.  

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

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie 

udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym 

wychowawcę klasy. 

 Wychowawca klasy lub dyrektor, informuje innych nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we 

współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami planuje 

i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań 

nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z 

uczniem.  

 W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w 

udzieleniu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy oraz 

dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.  

 Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:  

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia 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; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;  

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb;  



40 
 

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

młodzieży;  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;  

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

9) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem w 

każdym prowadzonym wariancie kształcenia,  w tym  również w nauczaniu na 

odległość, a w szczególności:  

              a) wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji  

                   świadczących pomoc    i wsparcie, 

              b)zapoznawanie z ofertą edukacyjną szkół średnich uczniów klasy VIII,  

              c) monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego, 

             d)udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej,  

             e)profilaktyka zdrowotna; 

              f)przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji jakiegokolwiek 

                 zagrożenia, w tym zagrożenia  pandemią wirusem COVID-19.  

             g) systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach   

                  wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.  

             h)przygotowywanie materiałów dla chętnych uczniów np.  gry i zabawy   

                 edukacyjne, prace plastyczno- techniczne, prezentacje, filmy o tematyce  

                profilaktycznej,  

             i)indywidualne porady, konsultacje,  rozmowy. 

7.Do zadań logopedy szkole należy w szczególności:  

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

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;  
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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 uczniów;  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

8.Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

5) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

6) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

7) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

8) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

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

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

10) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

9.Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

11) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu monitorowania 

efektów oddziaływań terapeutycznych;  

12) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w 

życiu przedszkola, szkoły i placówki;  

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

terapeutycznym;  

14) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;  

15) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
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funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, oraz 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

10. W okresie zdalnego lub hybrydowego nauczania  do zadań  pozostałych  specjalistów, tj.  

      logopedów, neurologopedów, rewalidatorów, terapeutów pedagogicznych należy: 

1) dostosowanie sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym 

wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,  

2)informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 

realizacji, 

3)uzgodnienie harmonogramu pracy z rodzicami/opiekunami uczniów, 

4) przesyłanie materiałów do ćwiczeń i przekazanie instrukcji wykonania ćwiczeń, 

5) prowadzenie zajęć z uczniem  z zastosowaniem dostępnych i możliwych dla ucznia 

środków do pracy zdalnej, 

6) kontrolowanie stopnia opanowania ćwiczeń z poprzednich zajęć, 

7) podczas zadawania pracy domowej wyznaczenie czasu na jej wykonanie i 

mobilizowanie rodziców do systematycznych ćwiczeń z dzieckiem, 

8) poinformowanie rodziców o gromadzeniu przekazanych ćwiczeń w formie 

segregatora, 

9)prowadzenie konsultacji dla rodziców dotyczących postępów terapii. 

 

§ 15 

Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej  uczniom 

 

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

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

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;  

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

orzeczenia;  

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa                                     

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest 

zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej 

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

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

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

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

trudności / zdolności lub zaburzenia.   

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

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio 

nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomoc   w bieżącej pracy z 

uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.  

     4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym   z uczniem,   

w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy przekazuje informację na 

najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycielom uczącym w danej klasie.  

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

pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie pisemnej- w zeszycie 

korespondencji/ telefonicznie lub ustnej w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem 

(odnotowana w dzienniku).               

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

pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia 

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

nauczycieli uczących w klasie.   

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

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

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

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

nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem.   

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

nauczycieli, wychowawca/pedagog proponuje formy pomocy psychologiczno– pedagogicznej 

świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.  

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

            lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.  

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

oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie 

zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację 

w dzienniku lub listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym 

podpisem potwierdza otrzymanie informacji.  

     11. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu  
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           dziecku. 

     12.  Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją    

            i świadczeniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej swoim wychowankom.   

     13.W okresie nauczania zdalnego lub hybrydowego organizacja pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej uczniom odbywa się według następujących zasad: 

  1)  Nauczyciele oceniając ucznia zobowiązani są dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych predyspozycji ucznia, a w szczególności, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się udokumentowane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną lub inną 

Poradnię Specjalistyczną oraz w przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale 

objętego pomocą psychologiczno–pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

2) Dla uczniów z orzeczeniem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogiczne lub innej 

Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nauczyciele przygotowują i wysyłają indywidualne zestawy 

zadań dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia na podstawie IPET–u. 

3) Za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiada zespół specjalistów. 

4) Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

5) Do zespołu należą: wychowawca jako przewodniczący, nauczyciele uczący, specjaliści, logopeda, 

pedagog. 

6) Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, 

aby móc je zrealizować w sposób zdalny.  

7) Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do 

podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z 

dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.  

8)Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać 

alternatywną formę realizacji zajęć.  

9) Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania 

narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą 

elektroniczną dyrektorowi szkoły. 
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10) Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre 

treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym 

uczniowie wrócą do szkoły.  

11) Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.  

12) Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na 

zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy. O formie oraz czasie 

konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.  

13) Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub poprzez 

e-dziennik.  

14) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.  

 

§ 16 

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie 

 

 Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna 

jest pomoc, szkoła udziela wsparcia po rozpoznaniu ich sytuacji. 

 Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele, w szczególności wychowawcy.  

 Uczniowie oraz rodzice mogą liczyć na pomoc i wsparcie w przypadkach  

 trudnych spraw rodzinnych, losowych czy rozwojowych w  formie: 

1) porad psychologiczno – pedagogicznych; 

2) porad z zakresu podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawcze, 

4) zajęć korekcyjno-kompensacyjne, 

5) kierowania do ośrodków specjalistycznych; 

6) pomocy materialnej i rzeczowej; 

7) pomocy w uzyskaniu stypendium lub zasiłku szkolnego. 

4.Wymienione w ust.3 formy pomocy są udzielane również w okresie tymczasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły, w okresie zdalnego lub hybrydowego nauczania. 

 

 § 17 

Organizacja pracy z uczniem zdolnym  , rozwijającym swoje zainteresowania 
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1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, 

uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii  i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa 

wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką psychologiczo -pedagogiczą.   

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

uczniów.  

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

śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub 

indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanymi w § 20 statutu szkoły.  

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

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

    Szkoła wspiera ucznia zdolnego w szczególności poprzez:  

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

    2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny  i  

        wiary w siebie;  

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

        uczniów;   

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

   5) promocję  ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.   

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

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:   

     1) na lekcji, 

     2) poza lekcjami,  

     3) poza szkołą,  

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

7. Uczeń zdolny ma możliwość:  

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

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

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

i w domu;  

4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.  

8. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:  

     1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów;  

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania 

   jego samodzielnej pracy;   

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia 
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    w domu;  

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

     Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;  

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

     indywidualny tok nauki.  

9. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:   

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;  

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych 

     i fizycznych ucznia;  

3)  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;  

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i  

    środków dydaktycznych; 

 5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

 

§ 18 

Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia 

 

1. Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia odbywa się na zasadach:  

     1)Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

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

sprostanie tym wymaganiom.   

    2) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii  

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej.  

   3) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

2. Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb uczniów w okresie tymczasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły, w okresie zdalnego lub hybrydowego nauczania musi 

uwzględniać analizę sytuacji ucznia i jego rodziny,  oraz aktualny stan psychofizyczny 

dziecka . 
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§ 19 

Nauczanie indywidualne 

 

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

    obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców  (prawnych opiekunów) i 

na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający    w publicznej Poradni 

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 prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze  

    wskazaniami w orzeczeniu.   

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;   

     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 nauczanie, dyrektor może zezwolić na 

odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do 

możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Wniosek, o 

którym mowa w ust. 8, 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 

psychologicznopedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania.   
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12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z 

wynosi:  

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

2) dla uczniów klasy IV- VI - od 8 do 10 prowadzonych w co najmniej 3 dniach; 

3) dla uczniów klasy VII-VIII-od 10 do 12prowadzonych w co najmniej 4 dniach. 

13. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, 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 następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego albo 

pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie,  z którego 

wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły.  

15.Nauczanie indywidualne jest prowadzone również w okresie tymczasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły , w tym w okresie zdalnego  czy hybrydowego nauczania, na zasadach  

przyjętych w ust.1-14 lub określonych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą 

pedagogiczną. 

 § 20 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki -ITN  lub realizację indywidualnego 

programu nauki –IPN , w tym również w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

placówki, w okresie zdalnego lub hybrydowego nauczania. 

2. 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.  

3.  Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym    

     zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.  

4. 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. 

5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć  

      edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.  

6. 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.  

7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:     
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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).  

8. Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do 

wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.  

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki 

lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

10.  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.   

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady 

Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

12. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej 

opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej.  

13. 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.  

14. Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.  

15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.  

16. 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.  

17. 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.   

18.  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.  

19.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub    2 godziny co     

dwa tygodnie.  

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

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

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.  
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22. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.  

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

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

25. 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”. 

§ 21 

Pomoc materialna uczniom 

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

warunków rodzinnych i losowych poprzez  udzielanie pomocy materialnej:   

      a) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie,  

      b) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów , w tym również w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki, w okresie zdalnego lub 

hybrydowego nauczania. 

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) ucznia; 

2) rodziców (opiekunów prawnych);  

3) nauczyciela. 
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7. Pomoc materialna w Szkole może być 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) programów ogólnopolskich;  

7) 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. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.  

    1) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być:  

          a) stypendium szkolne, 

          b) zasiłek szkolny;  

    2) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym mogą być:   

         a) stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne,  

         b) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

10. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i  

       motywacyjnym. 

11. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń będący mieszkańcem Gminy Kruszyna znajdujący się 

w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę   w rodzinie, w 

szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe. 

12. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku 

szkolnego. W przypadku utraty dochodu w ciągu trwania roku szkolnego istnieje także możliwość 

złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. Jeżeli natomiast ustaną przyczyny, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego to wnioskodawca zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium. Stypendium szkolne wówczas 

wstrzymuje się lub cofa. 

13. Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:   

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość 

wnioskodawcy i uprawnienie wystąpienia z wnioskiem (np. odpowiednie strony dowodu 

osobistego zawierające informację o dzieciach, lub dowód osobisty i akt urodzenia ucznia, w 

przypadku opiekuna dodatkowo dokument potwierdzający przyznanie opieki);  

2) zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania ucznia na terenie gminy: 
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    a) w przypadku, jeśli miejscem zameldowania na pobyt stały i miejscem zamieszkania jest    

       Gmina Kruszyna - zaświadczenie z biura ewidencji ludności potwierdzające zameldowanie na  

        pobyt stały ucznia,  

     b) w przypadku braku zameldowania na pobyt stały, lub zameldowania na pobyt stały w innej  

         miejscowości  - stosowne oświadczenie z wyjaśnieniem sytuacji;  

3) zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku (w miesiącu złożenia wniosku - w przypadku utraty dochodu) 

przez poszczególnych członków rodziny z tytułu np.:  

a)  wynagrodzenia netto za pracę, (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie itp.),  

b) emerytury/renty, świadczenia /zasiłku przedemerytalnego,  

c) alimentów,  

d) innych źródeł dochodu - praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk,  

e) stypendia, praca dorywcza, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali itp.,  

f) świadczeń pomocy społecznej:  

    fa) świadczeń rodzinnych, 

     fb) zaliczki alimentacyjnej,  

     fc) zasiłku pielęgnacyjnego,  

     fd) zasiłku stałego, okresowego,  

     fe)  dodatku mieszkaniowego itp.,  

g) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż      

    wymienione wyżej (według zasad określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej); 

    4)  osoby bezrobotne powinny dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego lub  

   oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych   w  

   Urzędzie Pracy;   

5) w przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego - np. zaświadczenie  

   właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach   

przeliczeniowych ogólnej powierzchni;  

6) w przypadku uzyskiwania alimentów - np. kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopię 

     odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej/ przekazy lub przelewy  

     pieniężne  dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.  

14. Zasiłek szkolny:  

1) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji  

     materialnej z powodu zdarzenia losowego;  

2) zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego;  

3) wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty określonej ustawą  o   
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   świadczeniach rodzinnych;  

4) o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia  

     zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

15. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:  

1) stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 

ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym 

przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane 

uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co 

najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym 

okres, w którym przyznaje się to stypendium;  

2) o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się 

nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym typie szkoły, z 

zastrzeżeniem lit. a i b:  

    a) stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz 

         uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki,  

    b) stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej;  

3) dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną;   

4) średnią ocen, o której mowa w ust. 15 pkt 1, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego oraz uwzględniając poziom przewidzianych na 

ten cel środków;   

5) wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca 

klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią 

dyrektorowi szkoły;   

6) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz na rok;   

7) wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady 

pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;   

8) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.  

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

      gminy. 

17. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje     

       administracyjne. 

18. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie  

      przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

19. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze 

       decyzji administracyjnej. 
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20. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne 

        w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też  

        niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

21. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw  

      nieszczęśliwych wypadków. 

22. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając 

możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę Rodziców, towarzystwie  

ubezpieczeniowym.  

23. Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od  

      następstw od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.  

§ 22 

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów 

 

1. Organizację zajęć dodatkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora 

szkoły.  

2. W szkole mogą odbywać się zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne finansowane spoza środków 

budżetowych.  

3. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i zarządu fundacji. 

4.  W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach 

jest obowiązkowy. 

5. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone również w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania placówki, w okresie zdalnego lub hybrydowego 

nauczania na zasadach określonych w ust.1-4. 

 

§ 23 

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, w tym również w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

placówki, w okresie zdalnego lub hybrydowego nauczania. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być 

wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 
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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 przyznanie 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; 

 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 i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 7 

pkt. 1-3, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę 

planowanie rozpoczęcie innowacji.  

9. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia innowacji 

przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje wprowadzona.  

10. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami 

        lub innymi organizacjami.  

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

         inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym  

         jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności  

         dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

  12. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których 

        mowa w ust. 11, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim  

        uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady  

       rodziców. 

Rozdział 4 

Oddział przedszkolny 

 

§ 24 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego 
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1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi 

niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji 

i ochrony zdrowia,  

2. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności: 

1) wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi,  

2) rozwijanie szacunku dla rodziców, rodzeństwa, osób starszych i innych, 

3) wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka, 

4) przygotowanie do nauki w szkole podstawowej. 

3. Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności: 

 wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju; 

 tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek 

w poczuciu bezpieczeństwa; 

 wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

 zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

 wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z 

poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

 wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

 tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

 przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o 

zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

 tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 
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środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

 tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie 

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do 

etapu rozwoju dziecka; 

 tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

 współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

 kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w 

przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

 systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o 

nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

 systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

 organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego; 

 tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

§ 25 

Organizacja oddziału przedszkolnego, zadania nauczycieli i pracowników. 

 

  1. Organizacja oddziału  przedszkolnego, w tym również w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania placówki, w okresie zdalnego lub hybrydowego nauczania: 

    1) Zajęcia w przedszkolu są prowadzone w oddziale obejmujących dzieci 3,4 5 i 6- 

          letnie.  

     2) Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może  

          przekraczać 25. 

      3) Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania     

         przedszkolnego są prowadzone na podstawie programu wychowania  



59 
 

          przedszkolnego dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora  

          przedszkola. 

     4)Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza w przedszkolu może być  

         prowadzona na podstawie programów autorskich opracowanych przez nauczycieli   

        przedszkola, zaopiniowanych pozytywnie przez innego nauczyciela co najmniej 

        mianowanego posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w  

         przedszkolu. Program autorski dopuszcza do użytku dyrektor po zasięgnięciu opinii  

         rady pedagogicznej i rady rodziców. 

    5) Celem programów autorskich wprowadzanych do realizacji w przedszkolu jest  

         wychodzenie naprzeciw zainteresowaniom wychowanków, wykraczanie poza   

          kompendium wiedzy i umiejętności osiąganych przez nich w zakresie podstawy   

         programowej. 

     6) Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

     7) W oddziale przedszkolnym, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie    

           przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

           realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i  

           opiekuńcze. Powinny one być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.  

      8) W oddziale przedszkolnym  mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno- 

            wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w   stopniu głębokim,  

            zgodnie z przepisami w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- 

            wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu  

            głębokim. 

      9) Oddział przedszkolny  jest placówką  jednooddziałową z możliwością podziału na  

           grupy. 

     10) Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku  

             szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły  

             do dnia 9 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ  

             prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku. 

      11) W arkuszu organizacji określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy    

              oddziału, liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, oraz ogólną i  

              roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ  

              prowadzący . 

      12) Organizację pracy oddziału  przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony 

              przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w  

              sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i  

              placówkach. 

      13) Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci,  
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              godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania  

              przedszkolnego .  

      14) Szczegółowy rozkład dnia dla oddziału ustala nauczyciel, któremu powierzono  

            opiekę nad oddziałem z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

      15) Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw  

             ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora szkoły, od  

             poniedziałku do piątku w godzinach określonych w tygodniowym rozkładzie  

             pracy oddziału przedszkolnego. 

      16) Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego ustala dyrektor szkoły, w tym 5  

             godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania  przedszkolnego. 

2. Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola. 

     1) Do przedszkola przyjmuje się dzieci urodzone od początku roku szkolnego w roku  

         kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego, w  

         którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem  

         przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

     2)  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

         do przedszkola  może uczęszczać dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak 

         niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

     3) Dla realizacji celów statutowych  oddział przedszkolny posiada odpowiednie   

          pomieszczenia wyposażone zgodnie z wymogami ustawowymi a ponadto dzieci  

          mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego  wyposażonego  

         w odpowiednio dobrane, bezpieczne urządzenia z odrębnymi placami zabaw . 

    4) Wewnątrz budynku do dyspozycji dzieci przeznaczono  salę przedszkolną  

         odpowiednią dla dzieci młodszych i starszych, łazienkę oraz szatnię; 

    5)Aby zapewnić wychowankom bezpieczne warunki pobytu, placówka ma wyznaczone  

        drogi i wyjścia ewakuacyjne, oraz opracowany plan  ochrony przeciwpożarowej  

        wskazujący procedury postępowania w razie  zagrożenia pożarem. W placówce    

        przestrzega się zasad BHP a personel został przeszkolony w tym zakresie; 

    6) Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z przepisami w sprawie   

        sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

        przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w oddziale  przedszkolnym. 

3. Zadania nauczyciela  , w tym również w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  

    placówki, w okresie zdalnego lub hybrydowego nauczania: 

     1) Nauczyciel opiekuje się powierzonym przez dyrektora oddziałem dzieci przedszkolnych w  

         czasie ich pobytu w przedszkolu w celu zapewnienia ciągłości i  skuteczności pracy  

         wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej; 

      2) Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania  i nauczania dzieci z  
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           uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w  

           szczególności z programu wychowania  przedszkolnego realizowanego w danym  

           oddziale, oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i  

           rozwoju.                  

       3) Do form współdziałania nauczyciela z rodzicami zalicza się: 

            a) zebrania z rodzicami odbywające się jeden lub dwa razy w roku  szkolnym, 

            b) konsultacje indywidualne z rodzicami odbywające się na życzenie rodziców lub 

                nauczyciela w uzgodnionym uprzednio terminie, 

            c) zajęcia otwarte, warsztaty z udziałem rodziców, 

            d) prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów z poradni  psychologiczno-   

                pedagogicznej i innych; 

      4) Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą oraz   

           odpowiada za jej jakość; 

      5) Nauczyciel prowadzi  i dokumentuje obserwacje pedagogiczne celem poznania i   

          zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci przedszkolnych, zakończone analizą i 

          oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole; 

      6) Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- 

           pedagogiczną,  opiekę zdrowotną i inną dla dobra  wychowanków; 

      7) Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie, bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci,  

           wspomaga indywidualny rozwój dziecka, jego  zdolności, zainteresowania. W  

           swoich działaniach ma obowiązek  kierować się dobrem dziecka, troską o jego 

           postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem jego godności osobistej. 

4.Zadania pracowników obsługi: 

   1) Pracownicy obsługi wykonują swoje zadania w zakresie określonym w obowiązkach  

       dotyczących  szkoły; 

    2) Kontrolują i dbają o ład i porządek w pomieszczeniach , w których przebywają dzieci z 

         oddziału przedszkolnego, (a w szczególności toalety) po każdorazowym korzystaniu z 

         tych pomieszczeń przez dzieci ; 

    3) Wspomagają działania przygotowawcze wyjść grup przedszkolnych( pomoc w ubraniu  

        dzieci lub rozebraniu) lub  czynności higieniczne dzieci; 

    4) Pomagają w organizacji ciepłego posiłku dla danej grupy na prośbę opiekuna grupy. 

 

§ 26 

Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola, rodziców i prawnych opiekunów 
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1.Prawa i obowiązki wychowanków oddziału  przedszkolnego. 

   1)Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do wszystkich praw wynikających z 

       Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do: 

       a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczego  

           zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, rozwijania  własnych zainteresowań i  

           zdolności, 

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwości i podmiotowego traktowania, 

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

d) przygotowania umożliwiającego im osiągnięcie dojrzałości szkolnej, 

e) poszanowania ich godności osobistej i własności, 

f) opieki, ochrony, partnerskiej rozmowy na każdy temat, 

g) wychowania w duchu tolerancji dla własnej osoby oraz dla  innych ludzi bez względu  

             na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia ,akceptowania ich potrzeb, 

h) pomocy w wyrównywaniu i eliminowaniu różnego rodzaju dysfunkcji i zaburzeń  

           rozwojowych; 

i) pobytu w warunkach przedszkola zapewniających  im bezpieczeństwo. 

 2) Na dzieciach uczęszczających do oddziału przedszkolnego spoczywają na miarę ich możliwości  

następujące obowiązki: 

a) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowawczo- dydaktyczno - opiekuńczym, 

b) szanowanie odrębności i odmienności innych dzieci, 

c) przestrzeganie zasadniczych form współżycia ustalonych w społeczności przedszkolnej, 

d) poszanowanie sprzętów i zabawek przedszkolnych jako wspólnej własności, 

e) uczestniczenie w drobnych pracach porządkowych i samoobsługowych, 

f) pełnienie dyżurów, 

g) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych, 

h) pomaganie słabszym i młodszym kolegom gdy tego potrzebują, 

i) przestrzeganie wartości uniwersalnych jak: dobro, miłość, piękno. 

2. Prawa i obowiązki rodziców/prawnych opiekunów . 

  1) Rodzice (prawni opiekunowie), których dzieci korzystają z opieki przedszkola mają  

               prawo do: 

       a) znajomości statutu , regulaminów oddziału  przedszkolnego, zadań wychowawczo-  

                 dydaktyczno- opiekuńczych  wynikających z rocznego planu pracy oddziału  

                 przedszkolnego  oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w placówce, 

       b) wyboru lub całkowitej rezygnacji z zajęć dodatkowych, w których dziecko ma  

                  uczestniczyć, 

       c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i  
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                  rozwoju, 

       d) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola, 

       e) stałych konsultacji z nauczycielem w celu wymiany informacji w sprawach  

                  wychowawczo- dydaktycznych, 

        f) aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności przedszkolnej, 

        g) rzetelnej informacji o realizowanych programach nauczania,  

        h) uzyskiwania informacji na temat wymagań edukacyjnych, 

        i) konsultacji i porad w sprawach wychowania i edukacji swego dziecka. 

  2) Obowiązkiem rodziców, których dzieci korzystają z opieki przedszkola jest : 

      a) udzielenie nauczycielowi wyczerpującej informacji dotyczącej rozwoju i stanu  

                zdrowotnego dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną, 

      b) troszczenie się wspólnie z przedszkolem o duchowy i fizyczny rozwój swych  

                 dzieci i należyte przygotowanie ich do życia w społeczeństwie, przedłużanie 

                 wychowawczego oddziaływania przedszkola na dom  rodzinny dziecka, 

      c) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola, 

      d) w przypadku gdy rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, pisemne  

                 wyznaczenie upoważnionej przez niego do tego celu osoby dorosłej.  

      e) przyprowadzanie do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej, w razie  

                choroby dziecka, zapewnienie mu indywidualnej opieki domowej, 

     f) uczestniczenie w zebraniach rodzicielskich, 

     g) zapoznanie  się z treścią komunikatów i ogłoszeń zamieszczonych w kąciku dla 

                rodziców. 

     h) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.  

3.Wskazane ust.1 i ust.2 zasady obowiązują również  w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania placówki, w okresie zdalnego lub hybrydowego nauczania. 

 

§ 27 

Odpłatność za świadczenia oddziału przedszkolnego 

 

1. Zasady odpłatności za świadczenia oddziału przedszkolnego  realizowane w czasie  

     przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej 

    wychowania przedszkolnego ustala  organ prowadzący szkołę. 

  1) Usługi świadczone przez oddział przedszkolny w zakresie podstawy programowej  

       wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w  wymiarze pięciu  godzin  

       dziennie, przez pięć dni w tygodniu. 

  2) Usługi świadczone przez oddział przedszkolny w zakresie wykraczającym realizacje  

       podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne. Wysokość tej  



64 
 

       odpłatności jest ustalana na każdy rok budżetowy  przez organ prowadzący szkołę. 

 

§ 28 

Organy oddziału przedszkolnego i ich kompetencje. 

 

1.  Organy oddziału przedszkolnego. 

    1) Organami oddziału przedszkolnego to osobowo organy szkoły: 

        a) dyrektor szkoły, 

        b) rada pedagogiczna, 

        c) rada rodziców; 

    2) Organy oddziału przedszkolnego mają możliwość swobodnego działania, współdziałania 

          między sobą w podejmowaniu decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w  

          statucie; 

     3) Jeżeli wystąpi spór między organami oddziału przedszkolnego, gdy stroną nie jest  

         dyrektor, to spór rozstrzyga dyrektor. Jeśli stroną jest dyrektor, to na pisemny wniosek 

          jednego z organów będącego w sporze, problem bada i rozstrzyga organ prowadzący w  

     porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

2. Kompetencje dyrektora : 

     1) Dyrektor kieruje działalnością oddziału przedszkolnego i reprezentuje je na zewnątrz,  

         jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli, pracowników  

          administracji i obsługi. 

     2) Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2  ustawy z dnia 7 

         września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi  zmianami. 

    3) Dyrektor zapewnia dzieciom bezpieczne warunki pobytu w placówce i poza nią, poprzez 

         prawidłową organizację pracy, zajęć dydaktyczno- wychowawczych, zajęć     

         dodatkowych oraz organizowanych przez przedszkole imprez i wycieczek. 

   4) Dyrektor realizuje uchwały organu prowadzącego oddział przedszkolny, rady   

        pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,  

        wstrzymuje wykonanie ich uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

  5) Dyrektor dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego wybrane przez  

        radę pedagogiczną. 

  6) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym  szkoły i ponosi    

       odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

  7) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia     nauczycieli w  

        organizacji praktyk pedagogicznych. 

  8) Dyrektor  może skreślić wychowanka z listy dzieci uczęszczających do oddziału  

       przedszkolnego na podstawie uchwały rady pedagogicznej w porozumieniu z organem  
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        prowadzącym, w przypadku  gdy rodzice (prawni opiekunowie) nie stosują się do  

        postanowień statutu szkoły, oraz przedszkolnych regulaminów. 

  9) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i  

       pracowników obsługowych. Dyrektor przedszkola w szczególności decyduje w  

       sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników obsługowych, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar nauczycielom i pozostałym pracownikom 

         oddziału  przedszkolnego. 

10) Dyrektor  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,  radą  

         rodziców, rodzicami. 

 11) Podczas nieobecności dyrektora zastępuje go   nauczyciel wyznaczony przez organ  

          prowadzący, na wniosek dyrektora, jako osoba czasowo pełniąca jego obowiązki. 

  12) Dyrektor przygotowuje arkusz organizacji na dany rok szkolny,   przedstawia go do 

           zatwierdzenia organowi prowadzącemu i nadzorującemu oddział przedszkolny. 

  13) Prowadzi określoną szczegółowymi przepisami dokumentację działalności oddziału 

            przedszkolnego oraz dokonuje innych czynności wynikających z obowiązujących  

            przepisów szczegółowych. 

  14) Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola może zezwolić na spełnianie obowiązku  

           przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, określając warunki jego spełniania  

          i  uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania  

          tego obowiązku opinii poradni psychologicznej. 

  15) Dyrektor planuje i organizuje przeprowadzanie wewnętrznej ewaluacji pracy placówki,   

           ustala sposób dokumentowania badań i wykorzystania wyników. O uzyskanych  

           wynikach informuje radę pedagogiczną i radę rodziców. 

  16) Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy  

          według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

  17) Informuje radę pedagogiczną i radę rodziców nie rzadziej niż dwa razy w roku  

         szkolnym o wynikach sprawowanego nadzoru pedagogicznego i efektach działalności  

          placówki. 

  18) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie    kształcenia 

        specjalnego dziecka. 

 19) Organizuje zajęcia dodatkowe.  

 20) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

3.  Kompetencje Rady Pedagogicznej: 

  1) Rada Pedagogiczna zatwierdza plany pracy oddziału przedszkolnego. 

  2) Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w  
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         w oddziale przedszkolnym. 

3) Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli oddziału przedszkolnego. 

4) Podejmuje uchwały w sprawach skreśleń z listy wychowanków oddziału  

  przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym 

             5) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności organizację pracy oddziału przedszkolnego. 

             6) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu oddziału przedszkolnego, podejmuje  

   uchwałę w sprawie jego uchwalenia. 

   7) Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów  

        wychowania przedszkolnego  dokonuje wyboru, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców 

        zestawu programów   wychowania przedszkolnego, biorąc pod uwagę możliwości 

         psychofizyczne dzieci 

     8) Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru  

           zewnętrznego, dla doskonalenia pracy oddziału przedszkolnego. 

4. Kompetencje Rady Rodziców: 

 1) Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze  

      statutem oddziału przedszkolnego. 

  2)Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków uczęszczających 

       do oddziału przedszkola. W jej skład wchodzi co najmniej 4 przedstawicieli wybranych  

        w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków; 

  3) Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok;  

  4) Rada rodziców wybiera ze swego grona prezydium w składzie: 

      a) przewodniczący, 

      b) zastępca przewodniczącego, 

      c) skarbnik, 

      d) sekretarz. 

  5) Rada Rodziców opracowuje we współpracy z dyrektorem roczny plan swej pracy na  

         rzecz placówki; 

  6) W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć dyrektor, członkowie rady  

         pedagogicznej, z głosem doradczym; 

  7) Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

  8) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego 

          nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami dotyczącymi  

          wszystkich spraw oddziału przedszkolnego. 

 

§ 29 

Zasady przyprowadzania i obierania dziecka z oddziału przedszkolnego 

 



67 
 

1. Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką wykwalifikowanego 

nauczyciela, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci. 

2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców lub inne osoby wskazane 

pisemnie przez rodziców. 

3. Oddział przedszkolny nie wyda dziecka, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rodzic lub 

inna upoważniona osoba jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub orzeczono wobec 

niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem. 

4. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej. 

5. Rodzic/upoważniona osoba potwierdza przyprowadzenie i odbiór dziecka wpisem w 

odpowiednim dzienniku kontroli. 

6. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe 

upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka. 

7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 

z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

8. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie 

odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo 

ponosi osoba odbierająca. 

9. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być 

poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi. 

10.  Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego: 

  1) Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach pracy oddziału 

       przedszkolnego. 

  2) Przyprowadzający rodzic bądź opiekun ma obowiązek oddać dziecko pod 

      opiekę nauczyciela, niedopuszczalne jest pozostawianie dziecka w szatni. 

  3) Rodzice lub upoważnieni opiekunowie powinni odebrać dziecko z w godzinach  

      wskazanych przez siebie w umowie o korzystanie z usługi wychowania przedszkolnego   

      lub wcześniej na swoje wyraźne życzenie. 

  4) Procedura postępowania w przypadku  gdy rodzic spóźnia się po odbiór dziecka  

      jest następująca: nauczyciel telefonicznie wzywa rodziców, a w przypadku  

      niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego, pisemnie upoważnionych  

      opiekunów, do natychmiastowego odbioru dziecka i oczekuje z dzieckiem na ich  

      przybycie.  

  5) Dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców ( prawnych  

      opiekunów) , bądź upoważnioną przez nich osobę dorosłą na mocy pisemnego  

      upoważnienia. 

  6) Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu, gdy taka  

       sytuacja zaistnieje, nauczyciel ma obowiązek powiadomić rodzica bądź inną 
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       osobę dorosłą wyszczególnioną w upoważnieniu o konieczności odebrania 

       dziecka  i zapewnienia mu opieki. Gdy nie ma takiej możliwości  powiadamia dyrektora i 

       policję. 

7) Upoważnienie na odbiór dziecka z przedszkola powinno zawierać następujące  

    dane: 

       a) imię i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, oraz ewentualny  

           stopień pokrewieństwa z dzieckiem osoby upoważnionej, 

       b) zakres czasowy na jaki udzielono upoważnienia, 

       c) podpis rodzica ( prawnego opiekuna), 

 8) Niniejsze upoważnienie rodzic składa na początku roku szkolnego lub w  

      sytuacjach koniecznych na bieżąco u nauczyciela, który jest wychowawcą  

      grupy, tak  aby nauczyciele mieli je stale do wglądu . 

 

§ 30 

Organizacja pomocy  i opieki  dzieciom w oddziale przedszkolnym 

 

1. Oddział przedszkolny udziela dzieciom, nauczycielom, rodzicom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych  i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności: 

  1) ze szczególnych uzdolnień, 

  2) z niepełnosprawności, 

  3) z niedostosowania społecznego, 

  4) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

  5) z zaburzeń komunikacji językowej, 

  6) z choroby przewlekłej, 

  7) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

  8) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego  

       rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 

  9) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze  

      zmianą  środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym  

      kształceniem za granicą. 

2. Oddział przedszkolny  organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

 1) Oddział przedszkolny  może przyjąć dziecko niepełnosprawne w zależności od 

      stopnia i rodzaju niepełnosprawności na podstawie orzeczenia poradni  

       psychologiczno- pedagogicznej o zdolności dziecka do przebywania w grupie  



69 
 

       rówieśniczej. 

  2) Oddział przedszkolny w miarę swych możliwości socjalno- bytowych zapewnia  

        dzieciom niepełnosprawnym następujące warunki : 

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

b) odpowiednie warunki pobytu oraz niezbędne środki dydaktyczne, 

c) realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu 

            wychowania przedszkolnego, programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb i 

            możliwości dziecka, 

d) zajęcia rewalidacyjne lub psychoterapeutyczne stosownie do potrzeb, 

e) integrację ze środowiskiem rówieśników na zasadzie zapewnienia dzieciom 

            niepełnosprawnych równych szans rozwojowych.   

3. Oddział przedszkolny umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności; 

       1) umożliwia dzieciom mniejszości narodowych i grup etnicznych  

            podtrzymywanie ich tożsamości narodowej, etnicznej, językowej poprzez  

            organizację nauki języka ojczystego mniejszości narodowych i etnicznych;  

            zajęcia te organizuje dyrektor na wniosek zainteresowanych rodziców na  

            zasadzie dobrowolności; 

  2) grupa , której odbywa się nauczanie w języku mniejszości narodowej czy  

      etnicznej może być zorganizowana gdy zgłoszonych zostanie do niej co  

               najmniej 7 dzieci, gdy liczba dzieci jest mniejsza organizuje się grupę  

               międzyoddziałową; 

  3) nadzór nad prawidłową realizacją praw dzieci mniejszości narodowych i  

               grup etnicznych sprawuje Kurator Oświaty. 

4. W ramach zajęć przedszkolnych organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (prawnych 

opiekunów) wyrażone w formie pisemnego oświadczenia: 

       1) oddział przedszkolny ma obowiązek organizować lekcje nauki religii dla  

      grupy nie mniejszej niż 7 dzieci w oddziale; 

2) nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i  

      zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i związków wyznaniowych; 

  3) naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w  

      odrębnych przepisach.  

§ 31 

Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego, z uwzględnieniem wspomagania 

indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i 

przygotowaniu go do nauki w szkole. 
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1. Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie  

     podstawy   programowej wychowania przedszkolnego, dostosowuje treści,  

     metody i organizację procesu wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczego do  

     możliwości rozwojowych wychowanków; 

2. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka udzielając mu pomocy  

     psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w §30 ust.1. 

      3. Pomoc taką organizuje dyrektor Szkoły, a korzystanie z niej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele,    

specjaliści wykonujący w oddziale przedszkolnym zadania z zakresy pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni.  

5. Pomoc taka jest organizowana we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi i specjalistycznymi, innymi przedszkolami i placówkami, organizacjami 

pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na  rzecz rodziny i dzieci. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy rodziców, nauczycieli 

prowadzących zajęcia z dzieckiem, dyrektora Szkoły, specjalistów prowadzących zajęcia z 

dzieckiem, pracownika socjalnego poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym 

specjalistycznej, pomocy nauczyciela, asystenta rodziny, kuratora sądowego. 

7.  W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie 

bieżącej pracy z dzieckiem, oraz w  formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych, rozwijających 

szczególne uzdolnienia dziecięce dla dzieci oraz porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń dla 

rodziców i nauczycieli.  

8. Zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje 

odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

9. Zajęcia specjalistyczne: 

  1) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuję się maksymalnie dla 5 dzieci z 

       zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami  

       w uczeniu się. 

  2) Zajęcia logopedyczne organizuje się maksymalnie dla 4  dzieci z zaburzeniami 

      mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz mogą wpłynąć 

      w przyszłości na utrudnienie nauki szkolnej. 

  3) Zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne organizuje się maksymalnie dla 

      10 dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie  społeczne. 

10.  Zajęcia specjalistyczne trwają 60 minut w tygodniowym rozliczeniu. 

11.  Udział dziecka w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w 

uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania 



71 
 

przedszkolnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia 

dziecka daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

12.  Porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele będący 

wychowawcami grup oraz inni specjaliści. 

13.  Nauczyciele oddziału przedszkolnego rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci , w tym szczególnie uzdolnionych oraz 

planują sposoby ich zaspokojenia poprzez prowadzenie w przedszkolu obserwacji 

pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

14. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne, wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku 

tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola. 

15. Dyrektor informuje innych nauczycieli lub  specjalistów o potrzebie objęcia dziecka opieką i 

pomocą na podstawie wskazań zawartych  w tych orzeczeniach lub opiniach. 

16.  W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale 

przedszkolnym , w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy, okresu  udzielania 

pomocą psychologiczno- pedagogicznej w trakcie  bieżącej pracy z dzieckiem koordynuje 

dyrektor szkoły- jeśli stwierdzi taką potrzebę, a następnie planuje i koordynuje udzielanie 

dziecku tej pomocy, w  tym ustala jej formy, okres udzielania, oraz wymiar godzin, w których  

poszczególne formy będą realizowane. 

17.  Wychowawca lub dyrektor przedszkola, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno 

-pedagogicznej współpracuje  z jego rodzicami, oraz w zależności od potrzeb- z innymi 

nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z dzieckiem. 

18.  W przypadku gdy dziecko było objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną  w przedszkolu 

odpowiednio wychowawca lub dyrektor szkoły planując udzielanie temu dziecku pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, 

zawarte w dotychczasowej dokumentacji dotyczącej tej pomocy. 

19. Pomocą psychologiczno- pedagogiczną obejmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, a przy planowaniu udzielania tej 

pomocy uwzględnia się  zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz wskazany wymiar godzin. 

Organizacja takiej pomocy jest  zadaniem zespołu do spraw indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych. 

20.  Podczas planowania i koordynowania udzielania pomocy dziecku posiadającemu 

wymienione wyżej orzeczenia lub opinię poradni uwzględnia się wymiar  godzin ustalony dla 

poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-  pedagogicznej. 



72 
 

21.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

dyrektor przedszkola ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

22. Formy i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dziecku z orzeczeniem lub 

opinią poradni, oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, są 

uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym opracowanym dla 

dziecka. 

23. Nauczyciele i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

prowadzą dokumentację udzielania tej pomocy. 

24. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane , dyrektor szkoły 

niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka objętego tą pomocą.   

25. Oddział  przedszkolny wspomaga indywidualny rozwój dziecka udzielając mu pomocy w zakresie 

organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych. 

  1) Wczesne wspomaganie może być organizowane w oddziale  przedszkolnym, jeśli  

       jest możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego  

       wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponuje środkami  dydaktycznymi i  

       sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania. 

               a)Szkoła organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci uczęszczających do  

               oddziału Fundacji przedszkolnego Szkoły Podstawowej „Elementarz”  w  

               Jackowie w wieku  od 2,5 roku życia  do czasu rozpoczęcia spełniania  

                obowiązku szkolnego;                              

              b)Wczesnym wspomaganiem objęta jest również rodzina dziecka;  

                    c)Celem wspomagania jest rozwój psychoruchowy i społeczny dziecka;  

        d)Podstawą do objęcia dziecka zajęciami  wczesnego wspomagania rozwoju jest 

            opinia  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez 

            poradnię psychologiczno-pedagogiczną; 

  2) Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  jest powoływany przez  

       dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym;  

  3) W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z  

       małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym,  a w szczególności: 

  a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju  niepełnosprawności   

           dziecka,  

  b) psycholog, 

  c) logopeda, 

  d) inni specjaliści- w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny; 
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   4) Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 

a) na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie   

  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ustala  kierunki i harmonogram  działań 

podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, 

uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym 

oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego 

funkcjonowanie; 

b) opracowuje indywidualny programu wczesnego wspomagania, który realizuje z  

dzieckiem i jego rodziną. Uwzględnione są w nim działania wspomagające rodzinę 

dziecka w zakresie realizacji programu  oraz koordynacja działań osób prowadzących 

zajęcia z dzieckiem; 

c) ocenia postępy oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym rozpoznaje i 

eliminuje bariery i ograniczenia w środowisku utrudniające jego aktywność i 

uczestnictwo w życiu społecznym; 

d)  analizuje skuteczność pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadza  zmiany        

w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planuje dalsze 

działania          w zakresie wczesnego wspomagania; 

e) nawiązuje współpracę z: 

          - z oddziałem przedszkolnym w Szkole Podstawowej Fundacji Elementarz w Jackowie 

           w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój     

           dziecka, 

         - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszynie, w celu zapewnienia dziecku i  

           jego rodzinie stosownej pomocy, 

         -wybranym przez rodziców podmiotem leczniczym.”; 

  5) Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego nauczyciel; 

  6) Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu   

     wczesnego wspomagania, który określa: 

a)  sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania   

    dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki                  

    w  szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie   

    dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym; 

b) wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu; 

c) w zależności od potrzeb – zakres współpracy, o której mowa w pkt. 4e ; 

d) sposób oceny postępów dziecka, 
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 oraz prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera: 

- imię i nazwisko dziecka; 

- numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę 

wydania tej  

   opinii; 

- ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, 

   komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania; 

- ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie  i  

   eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność  

   i uczestnictwo w życiu społecznym; 

- informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego    

   wspomagania; 

7) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z  

dzieckiem  i jego rodziną: w przypadku dzieci, które ukończyły trzeci rok życia  

mogą być prowadzone  w grupach liczących po 2 lub 3 dzieci z udziałem ich 

                rodzin. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych  

               mogą być prowadzone w grupie do 3 dzieci z udziałem ich rodzin. 

                Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się, w zależności od 

                potrzeb   i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół, w 

                wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. 

         W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą 

         organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego 

         wspomagania może być wyższy niż  8 godzin  w miesiącu. 

  8) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które  

      nie  ukończyły trzeciego roku życia, mogą być prowadzone także w domu  rodzinnym; 

  9) Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor 

 szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka; 

  10) Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez: 

         a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań  

      pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej  

      pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i  

      utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,  

        b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie  

     pracy z dzieckiem, 

        c) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb 
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     dziecka oraz w pozyskiwaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem  

      odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu, 

        d) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

            funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym. 

26. Oddział przedszkolny organizuje  współdziałania  z poradnią psychologiczno-  

       pedagogiczną z poradniami specjalistycznymi oraz innymi podmiotami  

      świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom. 

  1) Oddział przedszkolny współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,   

        poradniami specjalistycznymi ,a także organizacjami i instytucjami  

        świadczącymi pomoc dzieciom rodzinom i nauczycielom w zakresie spraw  

        dotyczących pomocy dziecku i jego rodzinie poprzez : 

        a) konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców, 

        b) wymianę doświadczeń i informacji między nauczycielami, rodzicami,  

              pracownikami poradni, 

        c) współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów itp. 

       d) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku, 

        e) wspólne podejmowanie działań ( w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, 

              rodziny, środowiska lokalnego, 

        f) pomoc nauczycielom przedszkola w diagnozowaniu i rozwijaniu 

            możliwości dzieci przedszkolnych 

        g) interwencje mediacyjne, psychoedukacyjne, działania informacyjne. 

    27.Wskazane §31 sposoby realizacji zadań oddziału przedszkolnego  obowiązują    

         również  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki, w okresie  

         zdalnego lub hybrydowego nauczania. 

 

§ 32 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w oddziale przedszkolnym. 

 

1.  Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w czasie  

     zajęć poza oddziałem przedszkolnym odbywa się w następujący sposób: 

  1) Tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych w poszczególnych  

dniach tygodnia ustala się z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w  

poszczególnych dniach tygodnia oraz różnorodności zajęć  w każdym dniu. 

  2) Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny opiece nauczycielowi  

zgodnie z zaplanowaną organizacją pracy w danym roku szkolnym . 

 Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej  
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ci sami nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres  

uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego. 

  3) Podczas pobytu dziecka w oddziale  przedszkolnym oraz jego najbliższym  

otoczeniu (tj. w ogrodzie przedszkolnym) opiekę nad wychowankami  

sprawuje nauczyciel, któremu zgodnie z organizacją powierzono daną grupę  

dzieci. 

  4) Podczas spacerów i pieszych wycieczek poza teren szkoły grupą dzieci  

opiekuje się nauczycielka . 

  5) Podczas wycieczek dalszych ( autokarowych) zwiększa się liczbę opiekunów, tak 

aby na jednego opiekuna przypadało nie więcej jak 10 dzieci. 

      2.Wskazane w ust.1 sposoby sprawowania opieki nad dziećmi w oddziale 

          przedszkolnym    obowiązują również  w okresie czasowego ograniczenia  

          funkcjonowania placówki, w okresie zdalnego lub hybrydowego nauczania i mogą  

           być modyfikowane i dostosowywane  przez dyrektora szkoły do aktualnej sytuacji  

         w porozumieniu z radą pedagogiczną , radą rodziców i organem prowadzącym. 

 

§33 

Organizacja zajęć realizowanych poza czasem przeznaczonym na realizację  podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego 

 

1. Organizacja zajęć realizowanych poza czasem przeznaczonym na realizację  

     podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

  1) W czasie wykraczającym poza realizację podstawy programowej przedszkole  

        organizuje następujące zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i dydaktyczne: 

       a) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny,    

          emocjonalny i społeczny dziecka, 

       b) zabawy aktywizujące oraz rozwijające zainteresowanie otaczającym 

           światem, 

       c) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające   

           zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i ciekawości, 

       d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, 

       e) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka. 

  2) Oprócz wymienionych zajęć  w przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe,   

       na wniosek rodziców z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości  

       rozwojowych dzieci. 

  3) Zajęcia dodatkowe prowadzą nauczyciele specjaliści legitymujący się  
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       odpowiednimi uprawnieniami do ich prowadzenia. 

  4) Głównym celem tych zajęć jest: rozwijanie zdolności, umiejętności i  

        zainteresowań wychowanków, które wykraczają poza treści podstawy  

       programowej. 

  5) Praca wychowawczo- dydaktyczna w ramach tych zajęć powinna być 

      dokumentowana przez prowadzących ją nauczycieli w dzienniku zajęć  

      oddziału przedszkolnego  lub w odrębnym dzienniku. 

  6) Nauczyciel prowadzący te zajęcia ma obowiązek dokonywać okresowej   

        ewaluacji osiągnięć wychowanków w formie przeglądów twórczości  

        warsztatowej, prezentacji i innej. 

       2.Wskazane w ust.1 zasady organizacji zajęć poza czasem przeznaczonym na  

            realizację podstawy programowej w oddziale przedszkolnym obowiązują również   

           w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki, w okresie zdalnego 

           lub hybrydowego nauczania i mogą być modyfikowane i dostosowywane  przez  

            dyrektora szkoły do aktualnej sytuacji w porozumieniu z radą pedagogiczną , radą  

          rodziców i organem prowadzącym. 

                                                                        

Rozdział 5 

 

§ 34 

Organy szkoły 

 

Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

 

§ 35 

Dyrektor Szkoły 

 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły 

współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. 

3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach: 
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 zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

 przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

 występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

4. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

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

za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole; 

8) przygotowuje arkusz organizacji szkoły; 

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

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

specjalnego ucznia;  

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

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

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

12) ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności 

nauczyciela; 

13) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole przedstawione 

przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania, 

14) na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

i rady rodziców, ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący 

we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały 

ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym. 
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15) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy na 
terenie, na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają 
zdrowiu uczniów;  

16) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych; 

    17)określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

    18)wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych  

        przepisach dni wolne od zajęć;  

    19)informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach  

       wolnych; 

    20)odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy na    

       terenie, na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają  

      zdrowiu uczniów;  

     21)zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w  

        sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie  

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

       nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora szkoły; 

22) zawiesza zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły 

w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony, za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora 

sanitarnego w sytuacji, gdy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone 

zdrowie uczniów; 

23) o zawieszeniu zajęć, o którym mowa w pkt 22, dyrektor zawiadamia organ nadzorujący;  

24)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; 

25)dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

26)egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości 

o estetykę i czystość; 

27)sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

28)opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

29)dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi 

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

urządzeń na szkolnym boisku; 

31) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy 

stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze. 

32) organizuje prace konserwacyjno–remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

33) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

34)odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

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

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

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej 

w szkole. 

37)tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządami Uczniowskimi; 

38)powołuje Komisję Stypendialną; 

39)ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji 

Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia 

sportowe; 

40)egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 

41)organizuje( jeżeli jest to możliwe) stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z 

wyżywienia, a w przypadku zagrożenia epidemicznego ustala zasady jej funkcjonowania zgodnie 

z wytycznymi GIS; 

42)opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania 

pomocy materialnej na zakup podręczników oraz użyczenia sprzętu komputerowego, 

niezbędnego do aktywnego uczestnictwa ucznia w zdalnym nauczaniu. 

5. Zadaniem dyrektora jest przekonywanie uczniów do idei wolontariatu, w szczególności 

poprzez przekazywanie przez wychowawców informacji dotyczących zasad i celów jego 

organizowania.  

6. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.  

7. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami 

i samorządem uczniowskim.  

8. Dyrektor zawiera umowę z wolontariuszem na wykonywanie zadań statutowych szkoły, za 

wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym. 

9.  Dyrektor szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada za  
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   organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  

    odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.  

9. Do obowiązków dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

 należy: 

1) ustalenie, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia; 

2) ustalenie, we współpracy z nauczycielami, technologii informacyjno-komunikacyjne 

wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć; 

3) określenie zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w pkt 2; 

4) ustalenie, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z 

których uczniowie mogą korzystać; 

5) ustalenie z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania 

przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten 

zestaw; 

6) ustalenie, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w trakcie 

roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, 

modyfikuje ten program; 

7) ustalenie, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć 

wynikających z ramowych planów nauczania  do zrealizowania w poszczególnych oddziałach/ klasach  

oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, 

uwzględniając w szczególności: 

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 

dnia, 

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 

f) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć; 

8) ustalenie, we współpracy z nauczycielami, sposobu potwierdzania uczestnictwa uczniów na 

zajęciach oraz sposobu i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych; 

9) zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia oraz przekazywanie im informację o formie i terminach tych konsultacji; 
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10) ustalenie, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz 

sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub 

rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 

11) ustalenie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i 

sposobów ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia 

do trybu ustalenia tej oceny, a także warunków i sposobów zaliczania zajęć realizowanych w formach 

pozaszkolnych; 

12) przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej 

jednostki, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka; 

13) koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych 

kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym 

lub indywidualnym nauczaniem, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub 

uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz potrzeby osób uczęszczających na 

zajęcia dodatkowe. 

11.Dyrektor szkoły w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły  może, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć prowadzonych  z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. O 

w/w  modyfikacji   dyrektor  niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

 

§ 36 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję 

instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi 

pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i 

wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również 

brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub 

na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 



83 
 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki.  

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

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

lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

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

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6a. Zebrania Rady Pedagogicznej szkoły są organizowane w formie posiedzenia 

     stacjonarnego w szkole lub w formie zdalnej-online . 

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

z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków 

Rady Pedagogicznej. 

8. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 

podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków, przy czym przez obecność w posiedzeniu zdalnym rady pedagogicznej 

należy rozumieć również udział w wideokonferencji (on-line)lub meilowy. 

9. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane. 

9a. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie  

       szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania, a w przypadku,  

        gdy posiedzenie Rady Pedagogicznej prowadzone jest zdalnie, umieszcza się go 

        w  e-dzienniku w zakładce „Rada Pedagogiczna”/ „Nauczyciele’/”Pokój  

        nauczycielski”. Kliknięcie w zakładkę – protokoły - potwierdza zapoznanie się z  

        protokołem Rady Pedagogicznej.  

       9b.Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż w 

            terminie 3 dni od wyłożenia protokołu lub jego umieszczenia w zakładce, jak w  

            ust. 9a.                                 

10.  W przypadku posiedzenia stacjonarnego Rady Pedagogicznej poprawki i 

uzupełnienia wnosi się na piśmie składanym w sekretariacie szkoły, zaś w 

przypadku posiedzenia zdalnego, przesyła się je w formie pliku pdf na adres 

wskazany przez dyrektora szkoły. 

11. Rada pedagogiczna przyjmuje regulamin swojej działalności. 



84 
 

12. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w 

roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły. 

13. Kompetencje Rady Pedagogicznej obejmują w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

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

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian; 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w 

celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;  

8) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

na zajęciach; 

9) promowania do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że 

te zajęcia są realizowane; 

10) możliwość postanowienia w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem 

rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, 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; 

11) możliwość postanowienia na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody 

wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody 

rodziców ucznia 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; 

12) postanowienie o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uwzględniając ustalenia zawarte w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 

Prawa oświatowego; 

13) postanowienie o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
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umiarkowanym lub znacznym, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 Prawa 

oświatowego; 

14) wyrażenie zgody na wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki  oraz radę rodziców; 

15) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

16) ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w 

celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki; 

17) ustalenia regulaminu swojej działalności; 

18) uchwalanie statutu albo jego zmian;  

19) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady 

Ministrów; 

20) Przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

14. Rada Pedagogiczna wyraża opinię w sprawie; 

1) organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projektu planu finansowego szkoły; 

3) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 37 

Samorząd Uczniowski 

 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

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

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

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

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z 

zakresu wolontariatu.  

6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.  

7. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 
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1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

       8.Samorząd uczniowski funkcjonuje również w okresie czasowego ograniczenia  

          funkcjonowania szkoły, w tym w okresie zdalnego lub hybrydowego nauczania na     

          zasadach wskazanych ust.1-7. 

 

§ 38 

Rada Rodziców 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3 określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli 

rad oddziałowych, do Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły; 

 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

 opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

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

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 
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Szkoły, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

7. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz rady pedagogicznej z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin. 

9. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, Rada 

Rodziców może zapraszać na swoje spotkania Dyrektora szkoły oraz przedstawicieli 

Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

10. Rada Rodziców funkcjonuje również w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły, w tym w okresie zdalnego lub hybrydowego nauczania na 

zasadach wskazanych ust.1-9. 

 

§ 39 

Zasady współpracy między organami szkoły oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi 

 

1. Organy szkoły współpracują ze sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im 

kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki 

uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji.  

2. Do rozstrzygania sporów między organami dyrektor szkoły powołuje komisję. 

3. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu. 

4. Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni. 

5. Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło co 

najmniej 2/3 członków. 

6.  W sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu jakiegokolwiek 

zagrożenia, w tym również  epidemicznego, korespondencja pomiędzy organami 

prowadzona jest drogą elektroniczna bądź w formie wideokonferencji. 

§ 40 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.  

 

1. Wolontariat, jako działalność charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra oraz 

bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uwrażliwiania się 
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na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju działalności na rzecz 

potrzebujących. 

2. Celem Szkolnego Wolontariatu jest w szczególności: 

1) Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych; 

2) Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji; 

3) Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;  

4) Przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy; 

5) Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym;  

6) Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;  

7) Rozwijanie kreatywności i zaradności;  

8) Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym. 

3. Samorząd uczniowski lub chętni uczniowie w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje 

działania z zakresu wolontariatu. 

4. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna .Wolontariusz nie powinien mieć 

mniej niż 13 lat Wszystkie osoby przed ukończonym 18 rokiem życia muszą uzyskać zgodę 

co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna prawnego.  

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

edukacyjnych. Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i 

uczniowie działają pod stała opieką nauczyciela.   

6. Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor. Jeżeli wolontariat jest 

organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel bądź opiekun prowadzący 

grupę na działania. 

7. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do: 

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym  

oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych ( po uzyskaniu akceptacji 

Dyrektora Szkoły), 

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych, 

3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne. 

5.Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu: 

          1) Dyrektor Szkoły, który: 

              a) powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu, 

              b) nadzoruje i opiniuje działania Szkolnego Wolontariatu; 

          2) Opiekun Szkolnego Wolontariatu- nauczyciel pełniący społecznie tą funkcję; 

          3) Przewodniczący Szkolnego Wolontariatu – uczeń powołany na przewodniczącego; 

          4) Wolontariusze stali – uczniowie współkoordynujący poszczególne akcje. 

8. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez: 

1) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami, 
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2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

3) rodziców, 

4) inne osoby i instytucje 

9. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:  

1) świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, 

2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce. 

 

§ 41 

Organizacja i formy współdziałania szkoły w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki. 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki.  

2. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości harmonogram 

spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.  

3. Wychowawcy klas, psycholog, pedagog, logopeda, wychowawcy świetlicy, nauczyciele 

biblioteki, nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie 

rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.  

4. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o możliwościach 

uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach 

świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom). 

5. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki  i 

profilaktyki poprzez formy: 

1) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych  oddziałów oraz 

spotkania indywidualne  zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami; 

2) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, dyrektorem i specjalistą zatrudnionym w 

szkole zgodnie z harmonogram indywidualnych konsultacji opracowanym na początku roku 

szkolnego;  

3) kontakty telefoniczne nauczycieli – rodzic – dyrektor – rodzic, 

4) przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat 

metod skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania i 

profilaktyki; 

5) tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły; 

6) udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na wycieczki 

oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości; 

7) współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych  dokumentów pracy 

szkoły; 



90 
 

8) rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie 

wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców i nauczycieli; 

9) wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej     dzienniki 

lekcyjne, protokólarzu  spotkań z wychowawcą. 

10)   indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji,  pełnionego 

   przez  nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami. 

6.   Formy współdziałania nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) uwzględniają prawo   

rodziców (prawnych opiekunów) do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym 

oddziale i zespole; 

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

przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania  rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, jego  zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania braków; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat 

szkoły. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

    1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

    2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

    3) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia 

dziecka w niezbędne materiały, pomoce; i inne; 

    4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków 

nauki, gdy realizuje obowiązek poza szkołą , zgodnie z odrębnymi przepisami; 

    5) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami; 

    6) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych; 

    7) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, 

warsztatach, pogadankach, konsultacjach;  

    8) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych; 

    9) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu 

wychowawczo –profilaktycznego, zadań  z planu pracy wychowawcy klasowego, godzin z 

wychowawcą; 

 10) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego i 

innych; 
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 11) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli  w   możliwie 

szybkim czasie; 

 12) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia  

      szkolnego i prywatnego; 

 13) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub 

nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa ,zdrowia lub 

życia; 

 14) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie fizyczne i   

psychiczne; 

15) promowania zdrowego stylu życia. 

8. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice   

    (prawni opiekunowie) bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w    

    przypadkach wymagających mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności  

    wychowawca klasy, a w następnie dyrektor szkoły. 

9. Rodzice współpracują z wychowawcą udzielając mu wszelkich niezbędnych informacji 

dotyczących ich dziecka. 

10. Rodzice mają prawo do dyskrecji we wszelkich sprawach dotyczących ich dzieci. 

11.Działalność Szkolnego Wolontariatu jest prowadzona  na zasadach określonych w 

     ust.1-10 również  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki, w  

     okresie zdalnego lub hybrydowego nauczania. 

 

Rozdział 6  

§ 42 

Organizacja szkoły 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, również  w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania placówki, w okresie zdalnego lub hybrydowego 

nauczania. 

2. W szkole może być organizowane  nauczanie w klasach łączonych w obrębie danego 

etapu edukacyjnego, w tym również zajęć oddziału przedszkolnego dla dzieci 6 -

letnich z zajęciami w kl.I. 

3.  Łączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich z 

zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I następuje z zachowaniem zasady : 

co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co najmniej 

połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji 
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polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w 

klasie I powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale przedszkolnym i w klasie I. 

4.  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, 

edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z 

innymi klasami.  

5.  W klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania 

fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.  

6.  W klasach IV–VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się 

bez łączenia tych klas z innymi klasami.  

7. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, 

prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami. 

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w 

czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie 

zajęć.  

10. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.  W 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć  w czasie krótszym 

niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie 

tygodniowym.  

11. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III szkoły podstawowej 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania 

zajęć. 

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

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

plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, edukacja  

informatyczną, edukacja  techniczna i wychowanie fizyczne) dokonuje nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego 

nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, edukacja  informatyczna lub 

wychowania fizycznego innym  nauczycielom wymiar godzin tych zajęć określa ramowy plan 

nauczania. 

13. Liczba uczniów w oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25. 
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14.  W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej 

ucznia zamieszkałego w obwodzie  szkoły, dyrektor szkoły podstawowej, po 

poinformowaniu rady oddziałowej danego oddziału, dzieli dany oddział, jeżeli liczba 

uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25. 

15.  Na wniosek rady oddziałowej danego oddziału oraz za zgodą organu prowadzącego 

szkołę, dyrektor szkoły podstawowej może odstąpić od podziału w kl.I, II czy III, 

zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25 , ale  nie więcej niż o 2 

uczniów.  

16.  Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona 

to w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela. 

17.  Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono  może funkcjonować ze zwiększoną 

liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

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

arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania. Zasady sporządzania arkusza organizacji oraz jego niezbędne elementy 

określają odrębne przepisy. 

19. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

4) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z  

zakresu kształcenia ogólnego ; 

 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

 a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny  

      nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

 b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program  

      nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów  

      nauczania;  

 3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

 4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

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

     celu kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

 6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów kl.VII i VIII. 

20. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne 

organizowane na życzenie rodziców: 

1) zajęcia z religii; 
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2) zajęcia umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, 

    językowej i religijnej, w szczególności naukę języka oraz historii i kultury; 

3) zajęć wychowania do życia w rodzinie. 

21.  Zajęcia dodatkowe edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu 

prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

22.   Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 19 i 20 zajęcia 

edukacyjne.  

23. Zajęcia wymienione w ust. 19 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy. 

24. W szkole prowadzone są zajęć wychowania fizycznego na zasadach: 

1)w kl.I-III w obowiązkowym wymiarze określonym w ramowym planie nauczania 

dla I etapu edukacyjnego; 

2)w kl.IV-VIII –w obowiązkowym  wymiarze  4 godzin lekcyjnych tygodniowo w 

systemie klasowo lekcyjnym ; 

3)w kl.IV-VIII- z możliwością wprowadzenia innych  formy realizacji 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie 

potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich zainteresowań sportowych, warunki 

realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe  środowiska lokalnego  

lub szkoły. 

25.  Zajęcia organizowane w szkole w ramach  pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwają 

45 minut. 

26. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 24, w czasie dłuższym lub 

krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego 

czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

27. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki, niezależnie od formy 

      funkcjonowania szkoły. 

28.Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, w tym dwie  20 minut w zależności od organizacji 

      zajęć, z zastrzeżeniem ust. 27. Długość przerw może ulegać zmianie na wniosek  

     uczniów, Rady Rodziców i po zaopiniowaniu przez pozostałe organa szkoły. 

29.W sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, w tym  epidemicznego w celu  

      zmniejszenia zagrożenia , w tym zakażenia chorobą zakaźną oraz zapewnienia  

      bezpiecznych warunków  odbywania zajęć,  długość przerw międzylekcyjnych  

      określa dyrektor szkoły. 
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30. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor,  

        z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy   

        rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

31. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu jakiegokolwiek  

      zagrożenia, w tym również zagrożenia epidemicznego, dyrektor szkoły ustala tryb pracy  

      szkoły i przekazuje informacje uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

 
§ 43 

Organizacja oddziału przedszkolnego 

 

1. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły. 

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 

3. Czas trwania zajęć w oddziale to 60 minut. 

4. Czas trwania zajęć dodatkowych w oddziale uzależniony jest od wieku dzieci i wynosi: 

1) dla dzieci w wieku trzech–czterech – około 15 minut, 

2) dla dzieci w wieku pięciu lat – około 30 minut. 

5. Oddział przedszkolny działa przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy i przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły. 

6. Czas pracy oddziału może trwać w godz. 8.00 do 14.00 (realizacja celów i zadań podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego), a opieka w godz. 7.00 do 16.00. 

7. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, stosuje metody pracy odpowiednie do ich 

rozwoju oraz potrzeb. 

8. Zajęcia w oddziale są dokumentowane na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 44 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku, napoju-herbaty lub mleka. 

2. Warunki korzystania  z możliwości określonej ust.1, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

§ 45 

Stanowiska wicedyrektorów szkoły 

 

1. Dyrektor szkoły, za zgodą osoby prowadzącej szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.  

2. Szczegółowe kompetencje wicedyrektorów określa organ prowadzący szkołę w sytuacji 
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utworzenia takiego stanowiska. 

3. Organ prowadzący określa szczegółowe zadania i obowiązki wicedyrektora w przypadku 

powołania takiego stanowiska na danym rok szkolny. 

 

Rozdział 7 

 Wewnątrzszkolny system  oceniania 

 

§ 46 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu 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.   

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie 

szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

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

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
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6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego 

szczególnych uzdolnieniach. 

7. W ocenianiu obowiązują zasady:  

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów   prawnych);  

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;  

3) ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;  

4) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;  

5) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;  

6) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

 7) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji   w  

    oparciu o okresową ewaluację.  

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

(prawnych opiekunów), o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o: 
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1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

10. Informacje, o których mowa w ust. 8 i 9 nauczyciele i wychowawcy przekazują: 

 uczniom - na zajęciach edukacyjnych i godzinach wychowawczych w  pierwszym 

tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego oraz dokumentują to zapisem w dzienniku 

lekcyjnym; 

 rodzicom (prawnym opiekunom) - na klasowych zebraniach zorganizowanych najpóźniej 

do 30 września danego roku oraz dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

11. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 8 pkt 1 dostosowuje się do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

12. Informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia przez 

wychowawców klas podczas indywidualnych spotkań.  

13. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel może przed rozpoczętym nowym 

działem kształcenia/modułem, przekazywać, informować uczniów z wykazem 

umiejętności i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach 

sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu 

materiału.   

14. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej  

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.   

15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia 

16. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

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

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

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
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18. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 17, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona". 

19. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

20. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, o którym 

mowa w ust. 19, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony" albo „zwolniona". 

21. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone 

i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do 

wglądu według następujących zasad: 

1) uczeń - na zajęciach edukacyjnych; 

2) rodzice (prawni opiekunowie) – na zebraniu klasowym lub w czasie indywidualnych 

spotkań z nauczycielem. 

22. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2)  klasyfikacyjne: 

a) śródroczne- na koniec pierwszego półrocza; 

b) roczne –na koniec roku; 

                    c) końcowe- są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe 

są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku 

egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej 

edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do 

uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w 

klasie programowo najwyższej.   

23. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.  

24.  Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika  bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej 

skali.  
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25. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i 

umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. 

Oceny wpisywana jest do dziennika.  

25a. W przypadku prowadzenia zdalnego nauczania ocenione pisemne formy  

        sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, a także wykonane zlecone 

        zadania domowe są oceniane wg skali, jak w § 49 statutu szkoły i odsyłane 

        poprzez dziennik elektroniczny / komunikator/ wraz z uzasadnieniem na  

        indywidualne konto mailowe ucznia. 

26.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:   

1) na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli;  

2)  na zebraniach ogólnych;  

3)  w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;  

4)  podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

27. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.  

28. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie  w 

obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki  w 

nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do 

wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę 

ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.  

29. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia 

uzasadniane są ustnie. 

30. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia 

oceny, o której mowa w ust. 29. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio 

zainteresowanej osobie pracy przez nauczyciela w czasie konsultacji  w wyznaczonych 

godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicami. 

31. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - 

także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.   

 

§ 47 

Oceny z zajęć edukacyjnych 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 
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2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. 

3. Oceny bieżące, a począwszy od klasy IV śródroczne, roczne oraz końcowe oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 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. 

4. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5. 

5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 6. 

6. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne, roczne i końcowe oceny 

klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, są ocenami opisowymi. 

7. Oceny bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. 

8. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku 

dopuszcza się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego z recenzją 

oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:   

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,  

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

    uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,   

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

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.  

9. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia 

ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-”  odpowiednio niższej kategorii wymagań. 

Ocenę ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają 

nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia. Ocenę ze znakiem minus (-) otrzymuje 

uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla 

danego stopnia.   

10. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, 

aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. Sposób przeliczania 

plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez nauczyciela prowadzącego. 
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Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, 

co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów).  

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki - brany będzie pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć.   

12. Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określonej w wymaganiach edukacyjnych umiejętności 

na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania. 

13. Informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz 

szczególnych osiągnięciach są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia 

przez wychowawców klas podczas spotkań oraz przez nauczycieli w czasie 

indywidualnych konsultacji.  

14. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach poprzez: 

1)wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu 

odpowiednio do dziennika i zeszytów obserwacji uczniów; 

2) wpisy do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, na kartach pracy, testach i    

sprawdzianach mają charakter uzupełniający wobec wpisów w dzienniku; 

 3) przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań  

      z wychowawcami, odpowiednio:  

     a)ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,  

     b)wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub 

przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas  

I-III także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych 

opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

4) kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;  

5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny lub listowny, z   

    inicjatywy rodziców lub nauczyciela.  

15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu - na terenie 

szkoły i w terminie uzgodnionym z dyrektorem i nauczycielem.  

 

§ 48 
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1. W klasach I-III  oceny bieżące oraz ocena  klasyfikacyjna śródroczna i roczna, są ocenami 

opisowymi,  z wyjątkiem j z zajęć religii/etyki ,z  który uczeń jest oceniany według skali z 

ust.9 

2. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się oprócz oceny opisowej również oceny wyrażone 

stopniem w formie zapisu; 

1)A-Wspaniale; 

2)B-Bardzo dobrze; 

3)C-Ładnie; 

4)D-Postaraj się; 

5)E-Pomyśl; 

6)F-Pracuj więcej. 

3. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań 

szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania 

zadania, jak i efektu działalności ucznia. Ocenianie ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;  

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;  

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

     specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy   

      dydaktyczno – wychowawczej.  

4. W klasach I – III ustala się następujące ogólne kryteria oceniania uczniów: 

1) stopień A-Wspaniale – otrzymuje uczeń, który posiada bogatą wiedzę, łączy wiadomości  

z różnych źródeł, wykorzystuje je biegle, twórczo rozwiązuje problemy, proponuje śmiałe, 

odważne rozwiązania problemów i zadań, uczestniczy w konkursach przedmiotowych; 

2) stopień B –Bardzo dobrze- otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości, wykorzystuje  je 

sprawnie w różnych sytuacjach, twórczo rozwiązuje problemy, bardzo dobrze radzi sobie 

w nowych sytuacjach; 

3) stopień C- Ładnie-otrzymuje uczeń, który sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości 

w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, potrafi 

poprawić wskazane błędy; 

4) stopień D –Postaraj się-otrzymuje uczeń, który stosując zdobyte wiadomości rozwiązuje 

łatwe zadania, w sytuacjach problemowych wymaga pomocy nauczyciela; 

5) stopień E –Pomyśl-  otrzymuje uczeń, który wymaga wsparcia i pomocy ze strony 

nauczyciela, samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności; 

6) stopień F-Pracuj więcej - otrzymuje uczeń, który odmawia wykonania zadania,  nie potrafi 

uzasadnić odmowy. 
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5. Śródroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz 

prac ucznia, wypowiedzi. Wpisy do dziennika odzwierciedlają informacje wyrażone w 

stopniu, dotyczące:  

1) rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej i 

przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, 

techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania 

oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania 

składników przyrody;  

2) społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań 

wobec wytworów kultury;  

3) fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa 

ciała, sprawność i zdrowie. 

6. Śródroczną ocena opisowa sporządzona w dwóch egzemplarzu –jedną do zachowania w 

dokumentacji szkoły(podpisana przez rodzica potwierdzającego zapoznanie się z oceną) i 

drugą-do przekazania  rodzicom. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne 

oraz do arkusza ocen.  

7. Rodzice uczniów kl.I-III otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z 

wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku 

comiesięcznych konsultacji (zebrania, wywiady). 

8. W kl.I-III przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych  religii/etyki   

stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w 

klasach IV – VIII.  W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę: 

 1) słowną wyrażoną ustnie; 

2) pisemną;  

3) wyrażoną symbolem graficznym;  

4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII. 

9. W klasach IV – VIII ustala się następujące ogólne kryteria oceniania uczniów: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania 

danej klasy, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych  i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim lub posiada 

inne porównywalne osiągnięcia; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który nie tylko zna i rozumie program nauczania, 

ale potrafi analizować, interpretować  i syntetyzować podane zagadnienia, sprawnie 

posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i 
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praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań  i problemów 

w nowych sytuacjach, potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić referat, opracowując 

materiał objęty programem nauczania, wykorzystując w tym celu różne źródła informacji; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności średnio trudne 

do opanowania, zna i rozumie materiał nauczania, a opanowane umiejętności stosuje w 

innych, przykładowych sytuacjach, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne, potrafi wykonać samodzielne notatki w różnej formie, przygotować krótki 

referat wymagający streszczenia podanego materiału, korzysta z podstawowych źródeł 

informacji (biblioteka, media); 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który posiada taki zasób wiadomości i umiejętności, 

które są stosunkowo łatwe  do opanowania, są pewne naukowo, użyteczne w życiu 

codziennym i konieczne do dalszej nauki, wykazuje się elementarną wiedzą z danego 

przedmiotu nauczania, rozumie ją, nauczane treści tłumaczy „własnymi słowami”, 

streszcza drobne partie materiału lub przedstawia  je w postaci planu, rozwiązuje 

(wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

potrafi korzystać z biblioteki szkolnej i podstawowych słowników i leksykonów; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada zasób najprostszych 

(elementarnych) wiadomości i umiejętności, które umożliwiają mu świadome korzystanie 

z lekcji oraz dają szansę na osiągnięcie wyższych wymagań w przyszłości, zna 

podstawową terminologię z danego przedmiotu nauczania, rozwiązuje zadania teoretyczne 

i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował minimalnych wiadomości 

i umiejętności przewidzianych programem nauczania, co uniemożliwia mu zdobywanie 

wiedzy z tego przedmiotu w klasie programowo wyższej, nie jest w stanie rozwiązać 

(wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności, nie prowadzi systematycznie zeszytu 

przedmiotowego, nie rozumie i nie potrafi korzystać z podręcznika. 

3. W kl.IV-VIII oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę  

klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 49 

 

1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:   

1) prace pisemne:       

                     a)prace klasowe- obejmują duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma  

                        znaczący wpływ na ocenę okresową; zapowiedziana z tygodniowym ; 

 b)sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna 

wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału;   
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 c) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co   

     najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,  

 d) referaty,   

 e) zadania domowe.  

       2) wypowiedzi ustne:   

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,   

b) wystąpienia (prezentacje),  

c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji,   

       3) sprawdziany praktyczne; 

        4)  projekty grupowe;  

        5)  wyniki pracy w grupach;  

        6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  

             prezentacje  Power Point, plakaty, itp.;  

        7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach;  

        8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki,  

            przyrządów, długopisu, stroju sportowego itp.). 

2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w 

wymiarze tygodniowym:  

1) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny;  

2) dwie godziny tygodniowo- minimum 5  ocen;  

3) trzy godziny tygodniowo- minimum 7 ocen;  

4) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 9 ocen. 

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów 

na ocenę:    

0 – 30% punktów   - 1-niedostateczny 

31 – 49% punktów - 2 -dopuszczający  

50 – 74% punktów - 3 -dostateczny 

75 – 89% punktów - 4 -dobry  

90 – 98% punktów – 5-bardzo dobry 

99- 100% punktów – 6-celujacy. 

4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania (orzeczenie) 

nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:   

 poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów – 1 

 20% - 39% możliwych do uzyskania punktów - 2    

 40% - 54% możliwych do uzyskania punktów - 3    

 55% - 70% możliwych do uzyskania punktów - 4              

 71% - 89% możliwych do uzyskania punktów-  5 
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 90% - 100% możliwych do uzyskania punktów- 6 

5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do 

formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz 

wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.   

6. W pracy pisemnej ocenie podlega: 

 a) zrozumienie tematu, 

 b) znajomość opisywanych zagadnień, 

 c) sposób prezentacji, 

 d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna, 

 e) język, 

 f) estetyka zapisu.  

7. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:  

a) znajomość zagadnienia, 

b) samodzielność wypowiedzi,  

c) kultura języka,  

d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

8. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie 

podlegają następujące umiejętności: 

 a) planowanie i organizacja pracy grupowej, 

 b) efektywne współdziałanie, 

 c) wywiązywanie się z powierzonych ról, 

 d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.  

9. Zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych 

powodów przekładane.   

10. Każdy sprawdzian, pracę klasową uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do 

szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym 

terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu 

sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może 

zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.   

11.  Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „br” ołówkiem. 

Po  upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu 

ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „br” ocenę 

niedostateczną .  

12.  Nauczyciel informuje ucznia o liczbie sprawdzianów pisemnych w okresie i przewidywanym   

terminie ich realizacji oraz o zakresie materiału, przykładowych zadaniach i poleceniach.  
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13. Każda praca pisemna powinna być poprawiona przez nauczyciela w czasie nie dłuższym niż 

dwa tygodnie. 

14. Dopuszcza się  że w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w 

ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. 

15. Dopuszcza się dwa sprawdziany  w ciągu jednego tygodnia nauki, i jeden sprawdzian w 

danym dniu. Nie można przeprowadzić sprawdzianu w tym samym dniu , na który ustalono 

pracę klasową. 

16. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 

w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

17. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny  

niedostatecznej.  

18. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:  np – uczeń 

nieprzygotowany. 

19. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub                    

w terminie ustalonym przez nauczyciela .   

20. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania 

sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.   

21. Uczniowi przysługuje co najwyżej dwa „nieprzygotowania” (np) i/lub „brak zadania” bez 

podania przyczyny w danym okresie nauki ,z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się 

zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) i/lub brak 

zadania na początku lekcji. Nauczyciel może wpisać wówczas do zeszytu przedmiotowego 

”nie przygotowany” i datę, a do dziennika skrót  „np”.  Nieprzygotowanie, o którym mowa 

wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami domowymi. 

Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.  W przypadkach uzasadnionych 

decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji jak również okres obejmujący 

nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, podejmuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub dyrektor szkoły.  

22. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej, kartkówki do 

wiadomości uczniów  w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się 

przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności 

nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii. 

23. Poprawione , ocenione i omówione z uczniem  prace pisemne nauczyciel udostępnia do 

wglądu rodzicom/prawnym opiekunom  ucznia, za jego pośrednictwem. Rodzic potwierdza 

zapoznanie się z pracą i uzyskaną przez ucznia oceną złożeniem podpisu na tej pracy. 

Praca zostaje zwrócona nauczycielowi na najbliższych zajęciach za pośrednictwem ucznia. 

24. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika 

lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów 
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edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla 

rodziców (prawnych opiekunów) i winne być podpisane przez rodziców (prawnych 

opiekunów). 

25. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez 

nauczycieli do końca danego roku szkolnego.  

26. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych 

sprawdzianów wiadomości.   

27.  O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są 

informowani na zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza 

ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej. W okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły informacje o osiągnięciach i postępach 

ucznia przekazywane są drogą elektroniczną, w tym na konferencjach online.  

 

§ 50 

Ocena zachowania 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;  

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;  

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach  w  

     zachowaniu się ucznia.  

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

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. 

3a.Ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia w  

   szczególności: 
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1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność na zajęciach 

prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się z 

zadań zleconych przez nauczycieli; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej , a w szczególności  przestrzeganie 

zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość,  niezakłócanie zajęć 

prowadzonych online; 

3)  dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji elektronicznej  z 

nauczycielami,  kolegami i koleżankami; 

4) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez szkołę 

zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie zasad 

zachowania podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji przez 

nauczycieli np. podczas lekcji wychowawczych; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią , w tym przestrzeganie zasad zajęć 

lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nie udostępnianie kodów i haseł do lekcji 

prowadzonych online; 

7) okazywanie szacunku innym osobom oraz pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w 

posługiwaniu się technologią informatyczną. 

 

4. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe-wz; 

2) bardzo dobre-bdb 

3) dobre-db; 

4) poprawne-pop 

5) nieodpowiednie-nodp; 

6) naganne-ng. 

6. Kryteria oceny zachowania: 

1) Wzorowe zachowanie  otrzymuje uczeń, który:  

a) systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga 

maksymalne oceny do swoich możliwości i zdolności 

b) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich 

inicjatorem,  

c)  interesuje się postacią patrona szkoły, zna hymn szkoły i pieśń o patronie szkoły,  

d)  rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach 

zainteresowań,  
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e)  reprezentuje godnie szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach 

sportowych,  

f)  wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, 

organizację, 

g)   nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na 

lekcje, 

h)  zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów, 

i)   przejawia troskę o mienie szkoły,  

j)  zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu: nosi obuwie zmienne, 

strój gimnastyczny i ma schludny wygląd,  

k)  zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,  

l)  nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki),  

m)  reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym,  

n)  wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, 

gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe,  

o)  poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film), 

p)  zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,  

q)  w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych,  

r)  zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym,  

s) przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym,  

t)  jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje), 

u)  zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, 

członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.  

2) Bardzo dobre  zachowanie otrzymuje uczeń, który: 

a) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, 

kolegów, znajomych, 

b) przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych,  

c)  zna i chętnie śpiewa hymn szkoły i pieśń o patronie szkoły,  

d) przejawia troskę o mienie szkoły,  

e)  pomaga słabszym i młodszym kolegom,  

f)  nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec 

innych,  

g) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,  

h) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,  

i) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą,  

j)  przestrzega zasad higieny osobistej,   

k) nigdy nie ulega nałogom,  
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l)  bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

m)   nie spóźnia się na zajęcia szkolne,  

n)  zawsze nosi tarczę szkolną i odpowiedni strój, zmienia obuwie, 

o)   chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.  

3) Dobre zachowanie otrzymuje uczeń, który : 

a) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej,  

b) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia,  

c) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami,  

d) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy  i 

szkoły,  

e) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów,  

f) zna symbole szkoły, hymn, pieśń o patronie, 

g) nosi tarcze, odzież i obuwie wymagane regulaminem szkoły,  

h) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą,  

i) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na 

wycieczkach i imprezach szkolnych,   

j) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,   

k) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych,  

l) nie ulega nałogom,  

m) rozumie i stosuje normy społeczne,   

n) szanuje mienie społeczne,  

o) przestrzega wymagań regulaminu szkolnego,  

p) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 17) 

nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy,   

q) wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, 

kolegów i pracowników szkoły,   

r) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem. 

4) Poprawne zachowanie otrzymuje uczeń, który: 

a) sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne, 

b) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 7 godzin lekcyjnych,  

c) sporadycznie spóźnia się na lekcje,  

d) nie zna hymnu szkoły i pieśni o patronie szkoły, 

e) nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy,  

f) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu,  

g) zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu 

szkolnego, 

h) zdarza mu się zapominać tarczy i wymaganego stroju, 
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i) sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych,  

j) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci 

naprawienia swojego błędu,  

k) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią,  

l) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą,  

m) czasami zapomina obuwia zmiennego,  

n) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie, 

o) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich, 

p) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,  

q) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły, 

r) używa zwrotów grzecznościowych,  

s) czasem pomaga koleżankom i kolegom. 

5)   Nieodpowiednie zachowanie otrzymuje uczeń, który:  

a) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

b) wielokrotnie spóźnia się na lekcje,  

c) opuścił więcej niż  7 godzin bez usprawiedliwienia,  

d) często nie odrabia zadań  domowych, nie przygotowuje się do lekcji, 

e) nie nosi tarczy, obuwia zamiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia, 

f) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne, 

g) w sposób lekceważący odnosi się do  nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, 

osób starszych,  

h) jest agresywny  w stosunku do rówieśników,  

i) lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespół klasowy,  

j) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa,  

k) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca  przebieg 

uroczystości szkolnych, 

l) używa wulgarnych słów , obraźliwych  gestów w szkole i poza nią,  

m) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, 

wyjazdy, zajęcia na basenie),  

n) często zaniedbuje higienę osobistą,  

o) ulega nałogom,  

p) ma negatywny wpływ na swoich kolego w,  

q) lekceważąc y ustalone normy społeczne,  

r) nie podejmuje żadnych pro b poprawy swojego zachowania. 

          6)  Naganne  zachowanie otrzymuje uczeń, który: 

               a) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji,  

                   nie odrabia zajęć domowych, wagaruje,  
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               b) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli,  

               c) nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego,  

               d) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,  

               e) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie 

                 własne i innych, 

               f) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia,  

               g) nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy  

                    swojego błędu,  

               h) ulega nałogom, 

               i) celowo niszczy mienie szkoły,  

               j) wchodzi w konflikt z prawem  

             k) swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i Ojczyzny.  

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. W ciągu danego półrocza nauczyciele uczący ucznia i nie uczący 

w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o 

pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w dzienniku. Także inni 

pracownicy szkoły mogą informować wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.   

8. Ocenianie bieżące dokonuje się raz w miesiącu na podstawie uwag pozytywnych i 

negatywnych zapisywanych na bieżąco w zeszytach uwag, po rozmowie wychowawcy z 

uczniami i innymi nauczycielami i pracownikami szkoły oraz na podstawie samooceny 

ucznia, zapisując w rubrykach oznaczających miesiące skróty: wz -  wzorowe, bdb – bardzo 

dobre, db – dobre, pop – poprawne, nodp – nieodpowiednie i ng – naganne. Ocena śródroczna 

i roczna jest średnią ocen cząstkowych, którą ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii 

nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

9. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrzeżeniem ust. 15. 

10. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia 

ustaloną ocenę.  

12. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  o 

przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

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

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
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14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 

terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku 

stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, 

która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji.  

W skład  komisji wchodzą:  

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji;  

2) wychowawca klas;  

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie;  

4) pedagog;  

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

 6) przedstawiciel Rady Rodziców.  

16.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może 

być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

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

 1) skład komisji;  

 2) termin posiedzenia komisji;  

 3) wynik głosowania; 

 4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia  

18. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę o niepromowaniu ucznia 

do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy 

ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno 

udowodnione zachowanie:  

1) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej 

zastosowanych statutowych kar porządkowych;  
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2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 30 % 

godzin przeznaczonych na te zajęcia; 

3) systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli  i 

pracowników szkoły;   

4) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;  

5) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;  

6) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;  

7) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych  i 

obraźliwych. 

19. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej. 

20. O przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej zachowania wychowawca informuje uczniów 

na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

21. O przewidywanej ocenie nagannej informuje pisemnie (za poświadczeniem) rodziców ucznia 

miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

 

§ 51 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz 

ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, w tym również w okresie czasowego ograniczenie 

funkcjonowania szkoły, w okresie zdalnego lub hybrydowego nauczania zgodnie z  

zasadami określonymi w ust.2-14. 

2. Klasyfikację śródroczną i roczną przeprowadza się na dwa tygodnie przed terminem 

rozpoczęcia ferii zimowych lub letnich, określonych w przepisach odrębnych. 

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

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

ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega  na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
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nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Na dwa tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

klasy  informują ustnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  zachowania.  

6. Na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

klasy są zobowiązani poinformować w formie pisemnej o zagrożeniu oceną niedostateczną 

oraz nagannej ocenie zachowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena 

zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.   

10. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym półrpoczu 

ocena śródroczna staje się oceną roczną.  

11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, 

ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiot. 

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

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

tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną.  

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo 

wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupełnienia 

przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, 

pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela.  
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14. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

15.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

16.   Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć. 

 

§ 52 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

 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 tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia odpowiednio w danym półroczu, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

 Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

 Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.  

 Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca 

przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia 

(konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie 

przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. 

W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy 

programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.    

 Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, 

celem wyrównania różnic programowych.   

 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin przeprowadzenia 
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egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Przewodniczący 

komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 37 ust. 4 oraz art. 164 ust. 3 i 4 

ustawy – Prawo oświatowe, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których 

uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

terminie ustalonym zgodnie z ust. 7, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora.  

 Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                          

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

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.   

 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

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

komisji;  

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

przeprowadzany ten egzamin.  

 Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice 

ucznia.  

 Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

 Do protokołu o którym mowa w ust. 9 dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia.  

 Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest  ostateczna,  

z zastrzeżeniem ust. 15. 

 Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  rocznego ustalono dwie oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.   

 Zasady określone ust.1-15 obowiązują również w okresie zdalnego nauczania. Sposób 

przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego  określa dyrektor szkoły z możliwością 

stosowania  metod egzaminacyjnych z zastosowaniem technologii informacyjno – 

komputerowej. 
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§ 53 

Zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej 

 

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

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały 

ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1  Uczeń lub jego Rodzice/prawni Opiekunowie ,  

zgłaszają  do Dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 3 dni 

roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną (ocenami). Pisemny wniosek należy 

złożyć w sekretariacie szkoły. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen, dyrektor 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 zachowania.   

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.  

6. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (od wpłynięcia wniosku lub podania do 

sekretariatu szkoły) informuje na piśmie Ucznia lub jego Rodziców/prawnych Opiekunów o 

wyznaczonym terminie (dniu), czasie i miejscu, w którym odbędzie się pisemne i ustne 

sprawdzenie umiejętności i wiedzy Ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 7 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami. 

8. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny.  

9. W skład komisji o której mowa w ust. 3 pkt 1 wchodzi: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji;  

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  
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3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

10. W skład komisji o której mowa w ust. 3 pkt 2 wchodzi: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji;  

2) Wychowawca;  

3) Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;  

4) Pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

5) Psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

11. Komisja, o której mowa ust. 3 pkt. 2 , ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalana w 

drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji.  

12. Z posiedzenia komisji o której mowa ust. 3 pkt. 2 sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności:  

1) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

2) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) Imię i nazwisko ucznia;  

4) Wynik głosowania;  

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

13. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 sporządza 

się protokół, zawierający w szczególności:  

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

2) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  

4) Imię i nazwisko ucznia;  

5) Zadania sprawdzające;  

6) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

14. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

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

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 
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16. Pisemny wniosek Ucznia lub jego Rodziców/prawnych Opiekunów oraz protokół 

z przeprowadzonych czynności sprawdzających dołącza się do dziennika lekcyjnego. Do 

protokołu dołącza się pisemne prace Ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach. 

17. Ocenę uzyskaną przez Ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających uznaje się za 

ostateczną przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego.   

 

§ 54 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Począwszy od klasy IV 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. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych.  

5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

6. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień 

przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać 

wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego 

nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania 

egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.  

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji;  

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  
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 Nauczyciel o którym mowa w ust. 6 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

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

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

 Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu poprawkowego;  

4)  imię i nazwisko ucznia;  

5)  zadania egzaminacyjne;  

            6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

 Do protokołu o którym mowa w ust. 8 dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

 Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

 W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do 

przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie 

przepisy § 53 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 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. 

 Zasady określone ust.1-14 obowiązują również w okresie zdalnego nauczania. Sposób 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego  określa dyrektor szkoły z możliwością 

stosowania  metod egzaminacyjnych z zastosowaniem technologii informacyjno – 

komputerowej. 
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§ 55 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) przed klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej mogą zwrócić się do dyrektora z pisemnym i umotywowanym wnioskiem 

o podwyższenie przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania. 

2. Dla uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

dyrektor szkoły powołuje komisję w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego.  

3. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Komisja, o której mowa w ust. 2, ustala ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. 

6. Wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej  zachowania dyrektor szkoły 

przedstawia na zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

7. Rada pedagogiczna po wysłuchaniu opinii wychowawcy klasy może zdecydować o 

podwyższeniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

8. Zasady określone ust.1-7 obowiązują również w okresie zdalnego nauczania.                               

§ 56 

Promowanie i ukończenie szkoły. 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne 

oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust.  2.oraz  § 54 ust.11  

2. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, 

mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może uchwałą 

Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub nie ukończyć szkoły. Może 

mieć miejsce, gdy uczeń:   

1) nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

2) prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;  

3) zachowuje się nieobyczajne;  

4) stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów;  

5) stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.  
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3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę.  

4. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz                    w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, 

że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane 

w klasie programowo wyższej.     

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim   oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo 

uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę 

końcową celującą.  

6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z 

wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji 

przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia 

szkoły.  

7. Uczeń, który w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co 

najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobra  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  

klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.    

8. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz  roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła  się 

w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.2.   

9. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał                  

z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  

zachowania.  

10. Zasady określone ust.1-9 obowiązują również w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania palcówki , w tym w okresie zdalnego lub hybrydowego  nauczania. 

11.W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału lub radę 

pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub 

upoważniony przez niego nauczyciel. 
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12. W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub radę pedagogiczną zadań                             

i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty te zadania                                   

i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel. 

 13. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały o wynikach klasyfikacji i promocji 

uczniów rozstrzyga o tych wynikach dyrektor szkoły. 

14. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez 

nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 10-12  podpisuje odpowiednio 

dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 

  

§ 57 

Egzamin uczniów klas VIII 

 

1. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany egzamin na podstawie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły 

podstawowej. 

2. Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 jest przeprowadzany w trzech  

     kolejnych dniach: 

1) pierwszego dnia – z języka polskiego; 

2) drugiego dnia – z matematyki; 

3) trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru. 

3. Egzamin ósmoklasisty trwa: 

1) z języka polskiego – 120 minut 

2) z matematyki – 100 minut; 

3) z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru– po 90 minut. 

4. 0d roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden   

   z przedmiotów do wyboru:  biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.  

5. Egzamin w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie 

ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją 

Centralną”. 

5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 

egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb 
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psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

7. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin, z tym że: nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły 

podstawowej. 

8. Opinię rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie 

    do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

5. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub 

sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do 

jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 

listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

6. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty dla ucznia wystąpiła po przekazaniu wykazu do CKE, dyrektor szkoły lub 

upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia albo 

pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach 

dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor 

szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności 

dostosowania formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla danego ucznia i przekazuje dane 

osobowe tego ucznia. 

7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze 

względu na ich stan zdrowia. 

8. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 

ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być 

przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. 

9. Wniosek o wyrażenie zgody składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,                                  

dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem nie później niż na 3 

miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty. 

10. W uzasadnionych przypadkach wniosek o wyrażenie zgody może być złożony w terminie 

późniejszym niż określony w ust.9 

11. Zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 

dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

12. Zaświadczenie o stanie zdrowia może być przedłożone w terminie późniejszym, 

niezwłocznie po jego otrzymaniu. 

13. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
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14. Wyniki uzyskane na egzaminie 8-klasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą określić poziom 

kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, 

będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.  

15. Uczeń będzie przystępował do egzaminu 8-klasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego 

uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.   

16. Wyniki egzaminu 8-klasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej, 

obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz – od roku 

szkolnego 2021/2022 – wynik z jednego wybranego przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, 

fizyki, geografii.   

17. Przystąpienie do egzaminu 8-klasisty jest obowiązkowe.  

18. Wyniki uzyskane na tym egzaminie będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół  

      ponadpodstawowych. 

19.Egzamin ósmoklasistów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  

      przeprowadzany jest w terminie , na zasadach i w sposób wskazany przez OKE . 

 

§ 58 

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

 

    1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 

przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren 

szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.    

    2.  Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz 

pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania   z szatni, podczas 

przerw międzylekcyjnych.  

     3.   Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły :  

           1)    podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do 

niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce 

podczas zajęć;   

         2)   podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie                                       

z harmonogramem dyżurów;   

        3)   podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo  

               uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik  

               wycieczki wraz z opiekunami. 

  4.  Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 
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  5.  Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia 

oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.  

 6.  Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny nauczyciel. 

 7.  W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia 

Dyrektora Szkoły. 

 8.  Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w 

razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.  

9.   O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator  i kurator oświaty, 

a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

10. 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. 

11. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania 

fizycznego, sale lekcyjne wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania 

pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.  

12. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

13. 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 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, itp.), a 
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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 przestępczych, zgodnie 

z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję;  

14. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu  narkotyków lub środków odurzających powinien podjąć następujące kroki: 

       1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy; 

       2) Odizolowuje 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;   

  15.  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.  
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      16.   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 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 stawiennictw; 

            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.  

       17. 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. 

 

§ 59 

Formy opieki nad uczniami w czasie zajęć oraz poza obiektem szkoły 
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 W szkole obowiązują określone zasady, których przestrzeganie w czasie realizacji zadań 

dydaktyczno – wychowawczych ma zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci, a w 

szczególności:  

1) Nauczyciel powinien przebywać z młodzieżą w czasie zajęć od chwili ich rozpoczęcia do 

ich zakończenia; 

2) W razie konieczności  zwolnienia ucznia z przyczyn zdrowotnych można go odesłać do 

domu tylko pod opieka osoby dorosłej, gdzie musi zostać oddany pod opiekę osoby 

dorosłej. 

 Na wszelkich zajęciach organizowanych poza szkołą jest nauczyciel jest osobą 

odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów,  a podczas w wycieczek szkolnych - kierownik 

wycieczki wraz z opiekunami. 

 Ze szczególną troską czuwa nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, organizując zajęcia 

wyrównawcze, pomoc koleżeńską lub kierując do poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

 Nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne 

są szczególne formy opieki, organizuje doraźną pomoc w miarę swoich i szkoły możliwości.  

 Wychowawca – nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy poradni, 

w tym celu ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły, który na wniosek nauczyciela – 

wychowawcy podejmuje stosowne działania zgodnie z przepisami w sprawie udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

 Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów BHP. 

6a.  Zasady sprawowania opieki w stanie jakiegokolwiek zagrożenia, w tym  

     epidemicznego określają odrębne procedury. 

 W zakresie sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych: 

1) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone 

zagrożenia ucznia niezwłocznie zgłasza dyrektorowi szkoły; 

2) każdy nauczyciel kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na nagłe 

"zniknięcie" ucznia ze szkoły, 

3) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku każdy prowadzący zajęcia: 

a) dba o przestrzeganie zasad BHP, 

b) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa i 

każdorazowo na początku roku zapoznaje z nimi uczniów, 

4) w salach gimnastycznych i na boiskach nauczyciel prowadzący zajęcia: 

a) sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, 

b) dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, 
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c) dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, 

d) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach. 

 W zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie 

wycieczek organizowanych przez szkołę: 

1) każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie- w granicach miejscowości na 

której ma siedzibę szkoła- zgłasza swoje wyjścia dyrektorowi szkoły, 

2) jeden opiekun jest konieczny na 20 uczniów, jeśli grupa nie korzysta z publicznych 

środków lokomocji, 

3) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikacyjnej lub jeśli 

przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, 

4) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób, 

5) kąpiel odbywa się w grupach nie więcej niż 15 osobowych i wyłącznie w kąpieliskach 

strzeżonych z ratownikiem. 

 Na udział w wycieczce oraz imprezie turystycznej organizowanej poza granicami 

miejscowości, kierownik musi uzyskać zgodę rodziców ucznia. 

 Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia "karty wycieczki". 

 Obowiązkiem każdego kierownika imprezy(opiekuna grupy) jest ciągłe liczenie uczestników 

przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu. Kierownik wycieczki (biwaku) 

wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje, tak jak dyrektor szkoły i 

odpowiada za nie. 

 Zabronione jest organizowanie wyjść w teren w wypadku: burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

 Kierownikiem wycieczki może być każdy nauczyciel, opiekunem grupy zaś każda osoba 

pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły). 

 W zakresie pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole: 

1) nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego na tablicy ogłoszeń grafiku, 

2) dyżury pełnione są od godz. 7.40 do zakończenia zajęć w szkole podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

15.  Nauczyciele   pełnią dyżur na placu szkolnym w sposób aktywny, dbając o bezpieczeństwo. 

16. Nauczyciele dyżurni zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i 

w sanitariatach. 

17. W razie nieobecności nauczycieli dyżurnych w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w 

zastępstwie innych nauczycieli do pełnienia dyżuru. 

18. Nauczyciele w zakresie dyżurów śródlekcyjnych zobowiązani są do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym 

jego  nadzorowi; 

2)  pełnienia dyżuru podczas przerw w klasach 1 –3 (bezpośrednio przy klasie) 
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                    wychowawca lub nauczyciel, który miał lub będzie miał zajęcia lekcyjne; 

3) aktywnego pełnienia dyżuru –reagowania na wszelkie przejawy zachowań  

odbiegających od przyjętych norm. 

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i  

innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia 

do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych; 

            6)  egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

7) niedopuszczanie do palenia papierosów, spożywania innych używek na terenie  

szkoły szczególnie w toaletach szkolnych; 

    19. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie : 

1 ) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia 

     lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie 

                   odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do 

                   dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek  

                 nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli  zaistnieje taka potrzeba udzielić 

mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. 

                  Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora  Szkoły; 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, 

      korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania  

      lekcji i po jej zakończeniu; po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam  

      otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez 

       wybiegających uczniów; 

5) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo; 

6) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia Sali 

                    lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 

7) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

19. W zakresie zaistnienia wypadku uczniowskiego: 

1) każdy nauczyciel, który jest jego świadkiem zawiadamia dyrektora szkoły o zaistniałym 

wypadku; 
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2) jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

urządzeń miejsce to należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub 

szkicu, 

3) jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (dyskoteka, wieczornica itp.)- 

nauczyciel sam decyduje o postępowaniu, w trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie 

Ratunkowe, zawiadamia dyrektora, a następnie rodziców, 

4) jeżeli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki- wszystkie stosowne decyzje podejmuje 

kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 

19. Dyrektor szkoły o zaistniałym wypadku zagrażającym zdrowiu ucznia: 

            1)zawiadamia Pogotowie Ratunkowe; 

            2)zawiadamia rodziców ucznia; 

             3)w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci również policję lub prokuratora a 

                  następnie Kuratorium Oświaty, miejsce wypadku zabezpiecza w celu dokonania oględzin. 

 

Rozdział 8 

 

§ 60 

Świetlica szkolna 

1.Organizacja świetlicy: 

1) Świetlica otwarta jest według planu pracy szkoły na dany rok szkolny.                                       

2) Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.                                                         

3)Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje wychowawca świetlicy szkolnej.  

4)Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: 

a)czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) – na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów); 

b)inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.                                             

5) Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń 

   obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.                                                                                                                          

6) Na zajęciach świetlicowych w szkole pod opieką jednego nauczyciela nie może  

   pozostawać więcej niż 25 uczniów.                                                                                                                                                     

7) Opieką wychowawczą objęci są uczniowie z klas I-III, którzy nie mają zapewnionej  

   opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.                                                     

     8) Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza,   

          pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki. Świetlica zapewnia zajęcia  

          uwzględniające   potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich  
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         możliwości  psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania  

         uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.                                                                                                                                  

9) Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz  

       wyznaczone  przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.  

     W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic 

        nie  wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od 

        rodziców/prawnych opiekunów.                                                                                                                                            

10) Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie,  

           według indywidualnych ustaleń.  

2. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej: 

1)Wychowanek ma prawo do:  

a) właściwie zorganizowanej opieki, 

b) życzliwego traktowania, 

c) poszanowania godności osobistej, 

d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 

f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 

h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na 

wyposażeniu świetlicy. 

2) Wychowanek jest zobowiązany do:  

a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy, 

b) przestrzegania zasad współżycia w grupie, 

c) współpracy w procesie wychowania i opieki, 

d) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, 

e) kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, 

f) respektowania poleceń nauczyciela, 

g) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, 

h) przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, 

i) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, 

j) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, 

k) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. 

3. Do zadań nauczyciela świetlicy należy: 

1) udzielenie pomocy w nauce; 
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2) organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu; 

3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym, 

wychowawcą klasy; 

4) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa; 

5) rozwijanie zainteresowań uczniów. 

4. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć świetlicy. 

5.  Zadaniem świetlicy jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia.  

6. Zadanie o którym mowa w ust. 5 wykonuje się za pośrednictwem wychowawcy świetlicy. 

7. Wychowawcy świetlicy sprawują całościową opiekę nad świetlicą szkolną i w jednakowym 

stopniu odpowiadają za jej funkcjonowanie. 

8. Wychowawca świetlicy ma za zadanie: 

1)utrzymywać stały i systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji 

oddziaływań wychowawczych; 

2)współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych 

3)śledzić postępy w nauce swoich wychowanków; 

4)dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; 

5)kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i 

poszanowaniu godności osoby, z zachowaniem dyskrecji w sytuacjach tego wymagających; 

6)zapoznać rodziców ze Statutem Szkoły; 

7)udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się dziecka; 

8)zapewnić uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć w świetlicy szkolnej oraz podczas 

spożywania posiłków. 

9. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

10. Nauczyciel i wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i 

metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i 

instytucji naukowo-oświatowych. 

11. Wychowawca świetlicy wykonuje polecenia   dyrektora szkoły. 

12. Obowiązkiem wychowawcy świetlicy jest: 

1) Wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego pracowników; 

2) Przestrzegać tajemnicy służbowej; 

3) Przestrzegać regulaminu pracy, przepisów BHP, p. poż. oraz terminowo poddawać się 

badaniom okresowym; 

4) Kulturalnie zachowywać się wobec kolegów i koleżanek z pracy, przełożonych, rodziców i    

    uczniów; 

5) Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy; 

6) Przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji w zakładzie pracy; 
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7) Stosować się do poleceń dyrektora, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z  

     przepisami prawa pracy lub zawartym stosunkiem pracy; 

8) Przestrzegać ustalonego czasu pracy zgodnie z Kartą Nauczyciela; 

9) Dbać o dobre imię Szkoły; 

10) Dbać o czystość i porządek w miejscu pracy; 

11) Po zakończeniu pracy należycie zabezpieczyć sprzęt i pomieszczenie służbowe; 

12) Wyjścia służbowe lub prywatne za zgodą przełożonego należy odnotować w zeszycie  

        wyjść w sekretariacie szkoły; 

13) Sumiennie i starannie wykonywać powierzone obowiązki; 

14) Wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora szkoły związane z pracą szkoły; 

15) Dbać o bezpieczne warunki przebywania uczniów w świetlicy szkolnej reagować na 

    nieodpowiednie zachowanie uczniów, sprawować nadzór nad prawidłowym odbiorem  

    uczniów przez rodziców i opiekunów. W razie wypadku ucznia udzielić pomocy, 

    poinformować pogotowie ratunkowe i dyrekcję szkoły.  

13.Zajęcia świetlicowe w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki, 

w tym zdalnego lub hybrydowego nauczania mogą odbywać się również zdalnie , z 

wykorzystaniem metod i form „na odległość”, w tym technik informacyjno –

komputerowych zgodnie z rocznym planem  pracy oraz zasadami określonymi w 

statucie szkoły. Dyrektor szkoły może dokonać modyfikacja planu i form pracy 

świetlicy w zależności od bieżącej  sytuacji szkoły. 

 

§ 61 

Biblioteka szkolna 

1. W szkole działa biblioteka, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice 

oraz inni pracownicy szkoły.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

placówki w/w osoby mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych z  zachowaniem 

obowiązujących procedur wdrożonych na czas występowania zagrożenia , w tym 

również zagrożenia epidemicznego. 

2. Warunki korzystania ze zbiorów biblioteki: 

1) warunkiem korzystania ze zbiorów jest wypełnienie karty bibliotecznej. 

2) uczniowie szkoły są zapoznawani z treścią regulaminu biblioteki na początku 

roku szkolnego, 

3) osoby pełnoletnie są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem biblioteki 

i zaakceptowaniem go, 

4) nauczyciel bibliotekarz ma prawo do sprawdzenia zgodności podanych danych 
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z dowodem osobistym lub innym dokumentem. 

3. Biblioteka może współpracować z innymi bibliotekami poprzez wymianę 

księgozbioru. 

4. Biblioteka otwarta jest wg planu pracy szkoły na dany rok szkolny. 

5. Zadaniem biblioteki jest: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów 

bibliotecznych, 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej, 

3) prowadzenie działalności informacyjnej, 

4) zaspokajanie, w miarę możliwości, zgłaszanych przez użytkowników potrzeb 

czytelniczych i informacyjnych, 

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, 

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, 

8) pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów. 

6. Nauczyciel bibliotekarz: 

1) gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały 

biblioteczne; 

2) przygotowuje roczny plan działalności biblioteki; 

3) ustala stan majątkowy biblioteki; 

4) przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki; 

5) ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy, dokumentację pracy biblioteki, 

ład i porządek w bibliotece; 

6) udziela porad w wyborze książek, dostosowując propozycje do wieku i potrzeb 

czytelników, 

7) prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek; 

8) informuje nauczycieli wychowawców o postępach czytelniczych uczniów; 

9) tworzy przyjazne warunki umożliwiające korzystanie z zasobów biblioteki. 

7. Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej:  

1) współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami na następujących 

 zasadach: 

a) z uczniami poprzez:  rozwijanie kultury i zainteresowań czytelniczych uczniów ,  
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organizowanie akcji i konkursów czytelniczych,  udzielanie indywidualnych porad w 

doborze lektur,  pomoc w samokształceniu,  indywidualne rozmowy z czytelnikami,  

prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa; 

b) z nauczycielami poprzez: spotkania w ramach prac zespołu humanistycznego i zespołów 

 wychowawczych,  udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,  

współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów, uroczystości szkolnych i 

międzyszkolnych propagujących czytelnictwo, dziedzictwo kultury narodowej i 

regionalnej,  współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji i kół zainteresowań w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów; 

c) z rodzicami poprzez: współpracę z radą rodziców w zakresie finansowania zakupu książek 

i czasopism do biblioteki,  pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych,  

indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci, 

udostępnianie rodzicom uczniów literatury i innych materiałów z zakresu wychowania, 

przezwyciężania kłopotów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych; 

d)  z bibliotekami poprzez: udział w spotkaniach sieci nauczycieli bibliotekarzy w celu 

wymiany doświadczeń,  udział w międzyszkolnych konkursach czytelniczych i 

przedsięwzięciach promujących czytelnictwo,  spotkania, warsztaty, konferencje 

metodyczne, szkolenia. 

8.Biblioteka ewidencjonuje i wypożycza podręczniki przekazane szkole przez MEN oraz 

    podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zakupione ze  

     środków dotacji celowej. Szczegółowe zasady zawarte są w odrębnej procedurze. 

9.Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki określa jej regulamin. 

 

Rozdział 9 

 

§ 62 

Zadania zespołów nauczycieli 

 

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

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe i 

międzyprzedmiotowe lub  zespoły problemowo-zadaniowe. 

3. Pracę zespołu koordynuje kierownik powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek 

zespołu. 
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§ 63 

Prawa nauczyciela 

 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci; 

2) wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób; 

3) jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy; 

4) rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego; 

5) wynagrodzenia za swoją pracę; 

6) urlopu wypoczynkowego. 

2.Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma prawo do 

korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

 

§ 64 

Obowiązki nauczyciela 

 

1.Nauczyciel zobowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 

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

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) traktować uczniów z szacunkiem; 

6) dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim; 

7) planować swoją pracę zgodnie z podstawą programową określoną w odrębnych przepisach; 

8) pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

zawodowego; 

9) wykorzystywać w pracy z uczniami różnorodne metody nauczania; 

10) tworzenia własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych 

środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), 
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dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

11) rozpoznawania możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

12) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach,      

     obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

13) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

 ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły 

oczekiwanych   zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

14) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do  

indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach 

i oddziałach ogólnodostępnych, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie  

   tego orzeczenia, 

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

     specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię  

     poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej na   

     podstawie tej opinii, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a –c , który objęty jest 

    pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole -na podstawie rozpoznania  

    indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych  

    możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i  

    specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i  

    organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,  

    szkołach i placówkach; 

e) posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania  

   określonych  ćwiczeń na wychowaniu fizycznym; 

15) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i  

umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

16) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie 
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     oceniania; 

17) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

18) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami  

     oceniania; 

19) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach 

     według ustalonej formy; 

20) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in.  

      poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie  

     do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach; 

21) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów,  

      rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

22) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

23) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

24)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, uczestnictwo 

w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowane 

przez inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym 

planem WDN; 

25)aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 

przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

26)przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualnerozpoczynanie i kończenie zajęć; 

27)prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów zgodnie 

    współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu 

wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego 

gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, 

pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

28)podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu 

wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej 

wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i 
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zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, 

zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach; 

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

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

obozów, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”; 

30)unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 

31)tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie 

pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się 

nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także poprzez powierzenie zadań na rzecz 

spraw i osób drugich -zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, 

menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru; 

32)wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 

higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

szkołą; 

33)współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, 

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 

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

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

udzielenie pomocy. 

2.Obowizki nauczycieli określone w ust.1 obowiązują również w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania placówki , w tym w okresie zdalnego lub hybrydowego 

nauczania 

3. Zasady podstawowego kontaktu Nauczyciel – Uczeń – Rodzic w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania placówki , w tym w okresie zdalnego lub hybrydowego 

nauczania: 

1) kontakt Nauczyciel – Uczeń –Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik Vulcan Uonet+, na 

którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy 

zdalnej, 

2)nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji ,  jaką jest 

Skype  i Zoom  czasie komunikowania się z uczniem na zajęciach, 

3)w przypadku niemożności skorzystania z w/w źródeł komunikacji nauczyciel wskazuje 

najbardziej odpowiednią, optymalną platformę komunikacji dla danej grupy uczniów, 

4)zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych 

materiałów, środków dydaktycznych przez opiekunów prawnych ucznia, 
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5)nauczyciel udostępnia materiały w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 

pracy szkoły 8:00 – 16:00 zgodnie z planem zajęć umieszczonym w dzienniku 

elektronicznym, 

6)nauczyciel obecność Ucznia sprawdza na podstawie  obecności podczas lekcji on-line. 

7)pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych oraz praca i odpowiedzi ustne podczas 

lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen, 

8)nieodebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela na e-dzienniku w dniu prowadzenia 

zajęć do godz. 16.00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach co nauczyciel odnotowuje w e-

dzienniku, 

9)nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów 

(tabelka z harmonogramem znajduje się na stronie internetowej szkoły), 

10)praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu 

i poinformowaniu uczniów o terminie i godzinie lekcji, najlepiej w czasie rzeczywistym (czyli 

w tym czasie, w którym klasa ma ustaloną lekcję w planie), 

11)nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod i form  np.: praca on-line, praca 

pisemna, praca z podręcznikiem itp., 

12)ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, 

szczególnie o poprawności wykonanej pracy, 

13)prace domowe powinny mieć określony termin oraz formę przekazu  do sprawdzenia. 

Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe, 

14)organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

15)Obowiązkiem nauczyciela jest zorganizowanie czasu pracy ucznia na następujących 

zasadach: 

a) 50% czasu pracy na zajęciach lekcyjnych z godnych z tygodniowym rozkładem zajęć z 

danego przedmiotu, edukacji  lub zajęć dodatkowych realizuje się w sposób on-line oraz 

przekazywanie wszelkich informacji związanych z organizacją pracy i wykonaniem zadań 

przez uczniów; 

b) pozostałe 50% czasu obowiązkowej pracy ucznia przeznacza się na wykonywanie 

wskazanych przez nauczyciela zadań w różnej wskazanej formie bez  użycia sprzętu TIK 

(np. komputer,  smartfon, tablet itp.). 

 

§ 65 

Zadania wychowawcy 

 

1. Wychowawca opiekuje się oddziałem  i wykonuje swoje obowiązki również w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły , w tym w okresie zdalnego czy 
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hybrydowego nauczania, z możliwością zastosowania metod i technik pracy na 

odległość. 

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

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

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

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

1) stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia; 

2) przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

3) sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem; 

4) rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału. 

5. Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracę z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. Wychowawca: 

1) informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o wymaganiach edukacyjnych na dany 

rok szkolny i postępach ucznia w nauce; 

2) w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) w celu rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia lub 

ustalenia formy pomocy w nauce; 

3) rozwija zainteresowania ucznia. 

7. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny; 

2) prowadzi arkusze ocen; 

3) wypisuje świadectwa; 

4) wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły. 

8. Dopuszcza się zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń co do jego 

pracy. 

9. Wychowawca w szczególności: 

1) ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego 

kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar; 

2) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, planuje i 

organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: różne formy życia zespołowego 

rozwijające jednostki i ingerujące klasę, ustala treść i formę zajęć tematycznych; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna 
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jest indywidualna opieka /dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z 

różnymi deficytami rozwojowymi; 

4) systematycznie sprawdza i wyjaśnia przyczyny nieobecności uczniów na obowiązkowych 

zajęciach szkolnych; 

5) usprawiedliwienie nieobecności polega na przedstawieniu ustnego lub pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie może 

być podpisane przez jednego z rodziców/ prawnych opiekunów. Dokumentem 

usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie/ 

oryginał lub kopia/. Usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 

7 dni od momentu stawienia się na zajęcia; 

6) w przypadku większej ilości godzin nieusprawiedliwionych wychowawca jest 

zobowiązany do nawiązania kontaktu z rodzicami bądź opiekunami prawnymi i 

wyjaśnienia przyczyn; 

  7) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innym specjalistami świadczącymi 

 kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb, trudności oraz zainteresowań i 

szczególnych uzdolnień uczniów, organizując odpowiednie formy tej pracy.  

10. Początkującym nauczycielom –wychowawcom dyrektor szkoły zapewnia na okres dwóch lat 

opiekę i pomoc wyróżniającego się w pracy nauczyciela mianowanego. 

11. Nauczyciele –wychowawcy zapoznają rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno –

wychowawczymi w danej klasie, a w szczególności: 

1) zapoznają z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania; 

2) nie rzadziej niż raz na kwartał udzielają rzetelnej informacji na temat osobowości ich 

dziecka i jego zachowania, postępów i trudnościach w nauce; 

3) udzielają porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dzieci; 

4) zaznajamiają rodziców z podstawami programowymi i wymaganiami edukacyjnymi 

osiągnięć uczniów; 

5)  na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

 ( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach ocen z zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania; 

6) organizują imprezy wewnątrzszkolne prowadzą z uczniami prace społeczno –użyteczne na 

rzecz szkoły, rodziny i środowiska dostosowane do możliwości fizycznych młodzieży z 

uwzględnieniem wymogów BHP. 

7)    podejmują działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

       pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 
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§ 66 

Zadania nauczyciela współorganizującego 

 

1. Nauczyciel współorganizujący: 

1) rozpoznaje potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie; 

2) współorganizuje zajęcia edukacyjne i prace wychowawcze w formach 

integracyjnych, w szczególności: 

a) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybiera lub 

opracowuje programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania, 

b) dostosowuje realizację programów wychowania przedszkolnego, programów 

nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, 

c) w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, 

opracowuje dla każdego ucznia i realizuje indywidualne programy edukacyjne 

określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz 

rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z 

uczniem, 

d) uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych 

nauczycieli; 

3) prowadzi zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne; 

4) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze  

metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie; 

5) prowadzi lub organizuje różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i  

    psychologicznej dla dziecka i jego rodziny. 

2. Do obowiązków nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w okresie 

zdalnego lub hybrydowego nauczania należy : 

1)  ustalenie form i czas kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowanie o 

tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego 

dla uczniów i rodziców,  

2) organizowanie konsultacji on-line,  
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3) w razie potrzeby uczestniczenie podczas lekcji on-line, 

4) świadczenie zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie 

kształcenia na odległość, w szczególności:  

a) ścisła współpraca z nauczycielem danego przedmiotu zwłaszcza w zakresie 

dostosowania programu i narzędzi do możliwości psychofizycznych ucznia, 

b)wspomaganie zdalnie ucznia w wykonywaniu powierzonych mu zadań, w 

tym udzielanie wskazówek i wspieranie w pokonywaniu trudności,  

c) na bieżąco monitorowanie trudności, z jakimi boryka się uczeń,  

d)kontrolowanie postępów ucznia w nauce i  w razie potrzeby modyfikowanie 

form i metod pracy. 

 

§67 

                                Zadania asystenta nauczyciela 

   1. Asystent nauczyciela ma za zadanie: 

1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa i higieny  

   pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 

2) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w szkole pracy porządku; 

3)  uczestniczenie w obowiązujących szkoleniach z zakresu bhp; 

4) poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym  zaleconym   

     badaniom lekarskim; 

5) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

6) przestrzeganie zasad współżycia społecznego obowiązujących w szkole; 

7) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; 

8) troszczenie się o bezpieczeństwo uczniów podczas wszystkich zajęć  

   organizowanych przez szkołę.; 

9) uczestniczenie w zajęciach zgodnie z ustalonym w szkole przydziałem czynności i 

tygodniowym rozkładem zajęć oraz wykonywanie innych czynności wynikających 

z zadań statutowych szkoły; 

10) pełnienie dyżurów zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów ustalonym  

    w szkole; 

11) wspieranie rozwoju uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań; 

12) wdrażanie dzieci do poszanowania mienia szkolnego; 

13) prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą; 

14) stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie pozostają w  
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     sprzeczności z prawem lub umową o pracę; 

15) dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego; 

16) współdecydowanie w sprawie doboru programów nauczania, podręczników 

obowiązujących w szkole oraz metod, form organizacyjnych i środków 

dydaktycznych; 

17)  wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia oraz kary dla swoich wychowanków; 

 18)wnioskowanie o rozwiązanie problemów zdrowotnych, społecznych i 

materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby 

zdrowia i dyrekcji szkoły; 

19) uzyskiwanie pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy  

     wychowawczej od dyrekcji szkoły i innych instytucji  wspomagających szkołę; 

 

§68 

Pracownicy niepedagogiczni 

 

1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników 

niepedagogicznych – pracowników administracji i obsługi. 

2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 

3. Pracownicy administracji i obsługi  szkoły są zobowiązani w szczególności do:  

1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole;  

2) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

przepisów przeciwpożarowych;  

3) przestrzegania regulaminu pracy; 

4) dbania o dobro szkoły, chronienie jej mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, 

których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkody; 

5) przestrzegania zakresu swoich obowiązków. 

4. Pracownicy obsługi mają prawo do: 

1) rzetelnej oceny pracy przez Dyrektora Szkoły; 

2) odwołania się od dokonanej oceny do osoby prowadzącej szkołę; 

3) właściwych warunków pracy; 

4) wyróżnień oraz nagród wynikających z regulaminu pracy. 

5. Szczegółowe zadania, zakresy obowiązków oraz regulamin kar i nagród wszystkich 

pracowników ujęte są w Regulaminie Pracy. 
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6. W okresie tymczasowego ograniczenia funkcjonowania placówki pracownicy 

niepedagogiczni wykonują swoje obowiązki na zasadach i w wymiarze  określonym w 

przez dyrektora szkoły  w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

§ 69 

Szczegółowe obowiązki pracowników niepedagogicznych  

 

 Pracownikami niepedagogicznymi szkoły są: 

1) Sekretarz szkoły; 

2) Robotnik gospodarczy, palacz CO; 

3) Woźna- Sprzątaczka. 

   2. Zadania i obowiązki Sekretarza Szkoły: 

1) Wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego pracowników. 

2) Przestrzegać tajemnicy służbowej. 

3) Przestrzegać regulaminu pracy, przepisów bhp, p. poż. oraz terminowo poddawać się 

badaniom okresowym. 

4) Kulturalnie zachowywać się wobec kolegów i koleżanek z pracy, przełożonych, rodziców i 

uczniów. 

5) Przeciwdziałać mobbingowi  w zakładzie pracy. 

6) Stosować się do poleceń dyrektora, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z 

przepisami prawa lub zawartym stosunkiem pracy. 

7) Przestrzegać ustalonego czasu pracy. 

8) Dbać o dobre imię szkoły. 

9) Przestrzegać Kodeksu Pracy. 

10) Dbać o czystość i porządek w miejscu pracy. 

11) Po zakończeniu pracy należycie zabezpieczyć sprzęt i pomieszczenie służbowe. 

     12) Wyjścia służbowe lub prywatne za zgodą przełożonego należy odnotować w zeszycie   

           wyjść w sekretariacie szkoły. 

      13)  Sumiennie i starannie wykonywać powierzone obowiązki. 

   14)  Interweniować w sytuacjach niewłaściwego zachowania uczniów na korytarzu szkolnym 

(bójek, biegania, agresji, przemocy) - zgłaszać zaistniałe sytuacje nauczycielowi 

dyżurującemu    lub dyrekcji szkoły.  

      15) W razie wypadku udzielić pomocy w formie opieki nad uczniem, powiadomić 

   pielęgniarkę lub pogotowie ratunkowe i dyrekcję szkoły. 

   3.  Zadania i obowiązki robotnika gospodarczego, palacza CO: 

1) Punktualnie rozpoczynać pracę, swoją obecność potwierdzać podpisem na liście obecności.  
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2) Przestrzegać zasady współżycia społecznego, przeciwdziałać mobbingowi, dyskryminacji i    

rasizmowi.   

3) Przestrzegać tajemnicy służbowej.  

4) Przestrzegać regulaminu pracy, przepisów higieniczno-sanitarnych, BHP, ppoż. 

5) Przestrzegać Kodeksu Pracy.  

6) Kulturalnie zachowywać się wobec kolegów i koleżanek z pracy, przełożonych, rodziców i 

uczniów.  

7) Dbać o przyjazną atmosferę w pracy.  

8) Dbać o mienie placówki.  

9) Wykonywać okresowe badania profilaktyczne, uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bhp i 

p.poż.  

10) Po zakończonej pracy pozostawiać po sobie porządek i zabezpieczać sprzęt.  

11) Być sumiennym i troszczyć się o ład i estetykę.  

12) Informować swojego przełożonego o stanie załatwianych spraw                              i 

ewentualnych trudnościach.  

13) W czasie pracy nie powinien oddalać się z miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego lub 

osoby upoważnionej przez niego.  

14) Czas pracy : od 6
00

 do 14
00 

lub 14
00

do 22
00

. 

15) Wyjścia służbowe lub prywatne za zgodą przełożonego należy odnotować w zeszycie wyjść 

w sekretariacie szkoły. 

16) Stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z 

przepisami prawa pracy lub zawartym stosunkiem pracy. 

17) Monitorować niewłaściwe zachowania uczniów na trenie szkoły i w jej obrębie, 

informowanie o nich dyrekcję szkoły. 

18) W razie zaistnienia wypadku zobowiązany jest do udzielenia pomocy w formie zapewnienia 

opieki poszkodowanemu, powiadomienia pielęgniarki i dyrekcji szkoły.  

4. Zadania i obowiązki woźnej, sprzątaczki: 

1) Punktualnie rozpoczynać pracę, swoją obecność potwierdzać podpisem na liście obecności.  

2) Przestrzegać zasady współżycia społecznego. 

3) Przestrzegać tajemnicy służbowej.  

4) Przestrzegać regulaminu pracy, przepisów higieniczno-sanitarnych, BHP, p-poż.  

5) Przestrzegać Kodeksu Pracy. 

6) Kulturalnie zachowywać się wobec kolegów i koleżanek z pracy, przełożonych, rodziców i 

uczniów.  

7) Dbać o przyjazną atmosferę w pracy. 
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8) Dbać o mienie placówki. 

9) Wykonywać okresowe badania profilaktyczne, uczestniczyć w szkoleniach z zakresu bhp i 

p.poż.  

10) Po zakończonej pracy pozostawiać po sobie porządek i zabezpieczać sprzęt;  

11) Być sumiennym i troszczyć się o ład i estetykę.  

12) Informować swojego przełożonego o stanie załatwianych spraw i ewentualnych 

trudnościach. 

13) W czasie pracy nie powinien oddalać się z miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego lub    

osoby upoważnionej przez niego.  

14) Czas pracy : od 6
00

 do 14
00

, dyżury w sobotę od 6
00

 – 14
00 

(w razie potrzeby) 

15) Wyjścia służbowe lub prywatne za zgodą przełożonego należy odnotować  w zeszycie 

wyjść w sekretariacie szkoły. 

16) Interweniowanie w sytuacjach niewłaściwego zachowania uczniów (bójek, biegania, 

agresji, przemocy) – zgłaszanie zaistniałej sytuacji nauczycielowi dyżurującemu lub 

dyrekcji szkoły. 

17) W razie zaistnienia wypadku jest zobowiązana do udzielenia pomocy w formie opieki nad 

uczniem, powiadomienia pielęgniarki i dyrekcji szkoły. 

18) W trakcie zastępstwa z w szatni podczas przerw, oraz w sytuacjach opuszczenia szkoły 

przez ucznia w czasie lekcji (tylko za okazaniem pisemnej zgody nauczyciela, wystawionej 

na podstawie pisemnej prośby rodzica), zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas 

korzystania z szatni. 

5. Wszyscy pracownicy niepedagogiczni szkoły są zobowiązani do natychmiastowego 

zgłoszenia dyrektorowi szkoły lub jego zastępcy o wszelkich zauważonych 

nieprawidłowościach i zagrożeniach pożarowych lub zagrożeniu bezpieczeństwa na terenie 

szkoły. 

6. W razie zauważenia wypadku każdy z pracowników szkoły zobowiązany jest do 

niezwłocznego zapewnienia poszkodowanemu opieki, w szczególności poprzez sprowadzenie 

fachowej pomocy medycznej i poinformowaniu o tym zajściu dyrektora lub jego zastępcę. 

 

Rozdział 10 

 

§ 70 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu; 
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2) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

3) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju, 

4) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

5) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości, 

6) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

7) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania, 

9) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  

10)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i 

pozalekcyjnych, 

11)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 

12)  zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i 

uzdolnienia,  

13)  udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w 

nauce, 

14)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian 

i ulepszeń w życiu klasy i szkoły, 

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, 

16)  aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne 

prawo wyborcze), 

17)  składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we 

wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji 

wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów, 

18)  pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, 

19) dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, Internet); 
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20) informacji o podjętych wobec niego decyzjach; 

21) opieki podczas pobytu w szkole; 

22) ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

23) poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym 

ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, 

społecznej, osobistej; 

24) wyrażania poglądów, przekonań i opinii; 

25) rozwijania zainteresowań i umiejętności; 

26) korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów 

i olimpiad przedmiotowych; 

27) sprawiedliwej oceny wiedzy; 

28) korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, zbiorów biblioteki; 

29) znajomości swoich ocen; 

30) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

31) pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, 

a w szczególności: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z 

planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń 

zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają, 

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:  

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, 

b) nie rozmawiać z innymi uczniami, 

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela, 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac 

poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu, 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne, 

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu 
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stawienia się na zajęcia lub najpóźniej w terminie 3 dni po powrocie do szkoły; 

usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego 

lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności 

dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje 

wychowawca klasy,  

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, 

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu, 

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

10) dbania o piękno mowy ojczystej, 

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c) szanować poglądy i przekonania innych, 

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,  

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu, 

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu 

i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp., 

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających, 

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu, 

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – 

za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – 

rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty 

jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia, 

17)  noszenia obuwia zmiennego oraz  odpowiedniego  stroju: 

      a) podczas uroczystości szkolnych i państwowych –stroju galowego tzn. białej, 

           jednolitej koszuli lub bluzki, granatowych lub czarnych spodni lub spódnicy; 
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      b)  na zajęcia wychowania fizycznego- stroju i obuwia sportowego tzn. białej 

            koszulki, granatowych lub czarnych spodenek, białych skarpetek; w 

            chłodniejsze dni –dresu sportowego(bluzy i spodni), obuwie powinno być  

            odpowiednie –uniemożliwiające poślizg w czasie ćwiczeń; 

c)  uczennice i uczniowie przychodzą do szkoły w ubraniach bez wyzywających,  

wulgarnych i powszechnie nieakceptowanych napisów i symboli, bez 

makijażu, pomalowanych paznokci i tipsów. Zabrania się farbowania włosów 

oraz noszenia kolczyków typu „piercing”. Nie dopuszcza się przychodzenia do 

szkoły w spodenkach typu „szorty”; 

           d) w dniach wyznaczonych przez dyrektora szkoły dopuszcza się inny strój. 

3. Uczeń nie może: 

1) używać w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających; 

2) przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych (laptopów, tabletów); 

3) opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw. 

4. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do: 

      1) wychowawcy klasy, 

2) dyrektora szkoły. 

5. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.  

6. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

7.  Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.  

8. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku przeniesienia go do innej 

szkoły przez Kuratora Oświaty. 

 

§ 71 

Nagrody 

 

1. Nagrody przydzielane są uczniom za: 

a) rzetelną i wzorową pracę i naukę (średnia ocen co najmniej 4,75) oraz osiągnięcia w  

     olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, 

b)  wzorową frekwencję, 

e) aktywny udział w życiu szkoły – przygotowanie uroczystości, imprez, prac 

     porządkowych, dyżury. 
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2. Nagroda może być udzielona na wniosek wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, samorządu 

uczniowskiego lub klasowego. 

3. Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o 

przyznanej mu nagrodzie. 

4. Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu, świadectwa z wyróżnieniem, 

wyróżnienia na stronie internetowej szkoły czy nagrody rzeczowej. 

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej 

nagrody do dyrektora szkoły w terminie tygodnia od otrzymania nagrody. 

6. Przyjmowanie zastrzeżeń do przyznanej nagrody: 

1) Zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora szkoły może wnieść nauczyciel,  

      pracownik administracji lub obsługi, rodzic. 

2) Dyrektor szkoły rozpatruje zastrzeżenia do przyznanej nagrody w ramach swoich 

     kompetencji. W niektórych wypadkach może on powołać zespół rozpatrzenia    

     zastrzeżenia. Skład tego zespołu stanowią: dyrektor szkoły przedstawiciel Rady 

     Pedagogicznej przedstawiciel Rady Rodziców. 

3) Zastrzeżenia do nagrody mogą być wnoszone pisemnie i ustnie do protokołu. 

4) W razie zgłoszenia zastrzeżenia do nagrody ustnie przyjmujący zgłoszenie                                  

sporządza  protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący zastrzeżenie. 

5) W protokole zamieszcza się datę przyjęcia zastrzeżenia, imię, nazwisko (nazwę), 

    i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zastrzeżenia. 

7.  Rozpatrywania zastrzeżeń do przyznanej nagrody. 

1)  Zastrzeżenia do przyznanej nagrody niezawierające imienia i nazwiska (nazwy)  

      oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 

2) Jeżeli z treści zastrzeżenia nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa 

    się wnoszącego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub  

     uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje  

    pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. 

3) Jeżeli rozpatrzenie zastrzeżenia wymaga uprzednio zbadania i wyjaśnienia 

    sprawy , dyrektor szkoły lub zespół przez niego powołany zbiera niezbędne 

    materiały i wyjaśnienia. 

4) Dyrektor szkoły rozpatrujący zastrzeżenie może wydać polecenie lub inne 

    stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich  

    powstania. 
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8. Prowadzenie dokumentacji: 

1) Każdy wniosek z zastrzeżeniem do nagrody podlega rejestracji w księdze skarg i  

       wniosków. Zapisuje się tam numer, datę wpływu, krótką charakterystykę. 

2) Wnioski pisemne wniesione ustnie gromadzi się w teczce do tego przeznaczonej . 

3) Każdy wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody rozpatrywany jest w  

     terminie 14 dni od daty wniesienia. W tym terminie wnoszący wniosek otrzymuje  

     zawiadomienie pisemne o wynikach rozpatrzenia wniosku, a także dokonanych  

     rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach. 

4) W/w zawiadomienie winno zawierać informację o możliwości odwołania się do 

    organu wyższego stopnia: organu prowadzącego szkołę, organu spełniającego  

    nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

 

§ 72 

Kary 

 

1. Statut szkoły określa rodzaje kar stosowanych wobec ucznia oraz tryb odwoływania się 

do kary. 

2. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.  

3. Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o 

zastosowaniu wobec niego kary. 

4. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, zastosowane będą 

w szczególności następujące rodzaje kar:  

a) upomnienie wychowawcy klasy, 

b) upomnienie wychowawcy klasy udzielone wobec całej klasy,  

c) nagana wychowawcy, 

d) nagana dyrektora szkoły udzielona na apelu szkolnym, 

e) zakaz reprezentowania klasy i szkoły na zewnątrz, 

f) zawieszenie w prawach ucznia, 

g) skreślenie z listy uczniów. 

5. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za: 

1) stosowanie przemocy wobec innych uczniów lub pracowników szkoły, 

2) dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego, 

3) dokonanie kradzieży, 

4) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, 
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5) wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły. 

Skreślenia z listy dokonuje dyrektor na wniosek rady pedagogicznej. 

6. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może 

korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły 

wnioskuje się, gdy uczeń: 

1)    notorycznie łamie obowiązujące przepisy i regulaminy, otrzymał kary     

        przewidziane w Statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych   

       efektów, 

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i  

życiu innych uczniów i pracowników szkoły, 

3)  dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszania. 

7. Procedura przeniesienia ucznia do innej szkoły: 

1) Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę opiniującą przeniesienie ucznia. 

2)  Dyrektor sporządza wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia. 

3)  Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie obejmujące: 

a) diagnozę określającą przyczyny decydujące o przeniesieniu ucznia, powody 

decydujące o wystąpieniu z wnioskiem, 

b) podjęte do tej pory przez szkołę środki zaradcze wobec ucznia (np. współpraca 

z rodzicami, prawnymi opiekunami ucznia , pedagogiem, poradnią 

psychologiczno –pedagogiczną, policją, kuratorem sądowym, rada rodziców, 

samorządem uczniowskim i inne), 

c) przewidywane skutki przeniesienia ucznia do innej szkoły ( proponowany termin 

przeniesienia, różnice programowe, odległość od miejsca zamieszkania, 

komunikacja, możliwości adaptacyjne ucznia w nowym środowisku) 

                d) wskazanie propozycji szkoły, która może przyjąć ucznia. 

             4) Do wniosku należy dołączyć: 

a) Uchwałę rady pedagogicznej, 

b)Wyciąg ze statutu szkoły określający przypadek lub przypadki przeniesienia 

ucznia do innej szkoły, 

c) Inną dokumentacje ( np. stanowisko rodziców ucznia, poradni psychologiczno 

– pedagogicznej, pedagoga, wychowawcy, kuratora sądowego ). 

             5) Kurator oświaty po analizie złożonej dokumentacji wydaje decyzję  

                administracyjną o przeniesieniu lub odmowie przeniesienia ucznia do innej szkoły. 
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6) Kurator przekazuje decyzję rodzicom ( prawnym opiekunom ) , dyrektorowi 

szkoły wnioskującemu o przeniesienie ucznia oraz dyrektorowi szkoły 

przyjmującej ucznia. 

8. O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia. 

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od kary do: 

1) wychowawcy klasy w ciągu trzech dni od jej udzielania, 

2) dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od jej udzielania, 

3) Kuratora Oświaty w ciągu 7 dni od jej udzielania.. 

10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od kary, o której mowa w ust. 

4, do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wymierzenia kary. 

11. W celu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 10, dyrektor powołuje komisję składającą 

się z wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego.  

12. Komisja rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 10, w terminie 7 dni od powołania 

i wyraża opinię w sprawie. 

13. Na postawie opinii, o której mowa w ust. 12, dyrektor podejmuje decyzję o utrzymaniu kary lub 

jej zniesieniu. 

 

Rozdział 11 

 

§ 73 

Przyjmowanie skarg i wniosków 

 

1. Przyjmowanie skarg i wniosków. 

1) Skargę do dyrektora szkoły lub wniosek może wnieść nauczyciel, pracownik 

     administracji lub obsługi, rodzic. 

2) Skargę lub wniosek dyrektor szkoły rozpatruje i załatwia w ramach swoich 

    kompetencji. W niektórych wypadkach może on powołać zespół rozpatrzenia skargi  

 lub wniosku. Skład tego zespołu stanowią: dyrektor szkoły przedstawiciel Rady 

 Pedagogicznej przedstawiciel Rady Rodziców. 

         3) Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie i ustnie do protokołu. 

4) W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza 

     protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. 

5) W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi i wniosku, imię, nazwisko  
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               (nazwę),i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. 

6) Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda 

     tego wnoszący. 

2.Rozpatrywania skarg i wniosków 

   1) Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu  

    wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 

2) Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu,  

     wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia  

     otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie 

     usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez  

     rozpoznania. 

3) Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzednio zbadania i wyjaśnienia 

    sprawy , dyrektor szkoły lub zespół przez niego powołany zbiera niezbędne  

    materiały i wyjaśnienia. 

4) Dyrektor szkoły rozpatrujący skargę lub wniosek może wydać polecenie lub inne 

     stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich   

     powstania. 

5) Skargi i wnioski dotyczące dyrektora szkoły winny być rozpatrzone przez organ 

     prowadzący szkołę oraz organ spełniający nadzór pedagogiczny. 

 

Rozdział 12 

 

§ 74 

Ceremoniał szkolny 

 

1. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne 

zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach 

państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych. 

2. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do 

wychowania w duchu tradycji  i poszanowania Ojczyzny. 

3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są 

one od charakteru uroczystości.  

4. Za organizację i przebieg  uroczystości odpowiada wyznaczony  nauczyciel, który 

przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora 

scenariuszem. 
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5. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, pokoju 

nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej. 

6. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach szkolnych związanych z obchodami 

świąt państwowych. 

7. Uroczystości szkolne prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel. 

8. Sztandar Szkolny. 

1) Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, 

symbolem małej ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.  

2) Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego 

poszanowania. 

3) Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej 

gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

       9.Poczet sztandarowy. 

1) Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w 

szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i 

godni tego zaszczytu. 

2) Skład pocztu sztandarowego: 

a) chorąży – uczeń klasy siódmej lub ósmej, 

b) asysta – 2 uczennice klasy siódmej lub ósmej. 

3) Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie - strój galowy. W trakcie  

uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie. 

 

4) Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawcę klasy VI lub VII na 

czerwcowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przez nią zatwierdzone uchwałą. 

5) Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od ślubowania w dniu 

uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

6) Opiekunem sztandaru zostaje nauczyciel wskazany przez dyrektora każdorazowo do opieki 

podczas danej uroczystości. 

7) Wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadomieni rodzice lub opiekunowie 

okazjonalnym listem gratulacyjnym. 

8) Uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego. 

9) Wychowawca klasy VI lub VII typuje kandydatury zastępcze podstawowego składu pocztu 

sztandarowego w uzasadnionych przypadkach losowych. 

   10. Insygnia pocztu sztandarowego. 

1) Insygniami pocztu sztandarowego są: 
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a) biało–czerwone szarfy założone przez prawe ramię i spięte pod lewym ramieniem 

kolorem białym do góry, 

b) białe rękawiczki. 

11. W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące chwyty sztandaru: 

1) Postawa „zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na 

wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki 

lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jak w postawie „zasadniczej". 

2) Postawa „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej". Chorąży 

i asysta w postawie „spocznij". 

3) Postawa „na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i 

trzyma je pod kątem 45°. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość 

dłoni. 

4) Postawa „prezentuj” – z postawy „zasadniczej" chorąży pochyla sztandar w przód o 45°  z 

równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy. Przytrzymuje sztandar 

również lewą dłonią poniżej prawej dłoni. 

5) Salutowanie sztandarem w miejscu – wykonuje się z postawy „prezentuj"; chorąży robi zwrot w 

prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i 

pochyla sztandar w przód do 45°. Po czasie „salutowania" przenosi sztandar do postawy 

„prezentuj". 

6) Salutowanie sztandarem w marszu – z położenia „na ramię" w taki sam sposób jak przy 

salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz" - pochyla sztandar; „baczność" - bierze 

sztandar na ramię. 

4. Wprowadzenie sztandaru. 

 

 

 

Lp. 

 

Komendy 

i ich kolejność 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

po komendzie 

 

Poczet 

sztandarowy 

 

Sztandar 

1. Proszę o powstanie uczestnicy powstają 

przed wprowadzeniem 

sztandaru 

przygotowanie 

do wejścia 

postawa 

na ramię 

2. Baczność!, sztandar 
wprowadzić 

uczestnicy w postawie 
zasadniczej 

wprowadzenie 
sztandaru - 

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

w postawie na ramię 
w marszu - postawa 

prezentuj 

3. Do hymnu uczestnicy jak wyżej postawa zasadnicza postawa 
salutowanie 

w miejscu 

4. Po hymnie uczestnicy w postawie 
spocznij 

spocznij postawa prezentuj - 
postawa spocznij 

5. Spocznij uczestnicy siadają spocznij postawa spocznij 
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5. Wyprowadzenie sztandaru. 

 

 

Lp. 
 

Komendy 

i ich kolejność 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

po komendzie 

 

Poczet sztandarowy 
 

Sztandar 

1. Proszę o powstanie uczestnicy powstają 
przed wyprowadzeniem 

sztandaru 

spocznij postawa spocznij 

2. Baczność! sztandar 
wyprowadzić 

uczestnicy w postawie 
zasadniczej 

postawa zasadnicza - 
wyprowadzenie 

postawa zasadnicza 
postawa na ramię 

3. Spocznij uczestnicy siadają lub 

opuszczają miejsce 

uroczystości 

 

----------------------- 

 

--------------------- 

 

14.  Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i  

        instytucji lub organizacji. 

15. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem). 
 

16. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar 

      opierając drzewce na prawym ramieniu. 

17.  Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy  

       uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba  

       prowadząca uroczystość. 

18. 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. 

19. Sztandar oddaje honory: 

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.  

20. Ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej:  

       1)Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. 

       2) Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru i w postawie zasadniczej z  

            wyciągniętą do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w 

  kierunku sztandaru  i powtarza rotę przysięgi:   
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„ Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w 

szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę.  Będę starać się być dobrym 

kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”. 

2) Każdy pierwszoklasista stojąc  w postawie zasadniczej  trzyma uniesioną do góry na wysokości  

oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru  i powtarza rotę 

przysięgi. 

3) Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.  

4) Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi: „Pasuję 

Cię na ucznia Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie.  

5) Każdy pierwszoklasista otrzymuje „Dyplom Pasowania na Pierwszoklasistę”. 

21. Pożegnanie absolwentów.   

      1)Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie.  

      2) Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność.  

      3) Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku  

           sztandaru i powtarzają słowa przysięgi-Rota ślubowania absolwentów:  

            „My, absolwenci Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie, Tobie, Szkoło  

             ślubujemy: dbać o honor i tradycje szkoły; zawsze przestrzegać zasad „fair - play"-   zdobytą  

             wiedzę, umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym swoim życiu; zawsze pracować 

            sumiennie i uczciwie; ŚLUBUJEMY.” . 

22. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi i  

       Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto  

       Niepodległości (11 listopada). 

23. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły: 

      a) rozpoczęcie roku szkolnego,  

      b)) Święto Szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia  

      c)) zakończenie roku szkolnego,  

      d) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły. 

24. 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 
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sztandar - symbol Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie. 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 Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie. 

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 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!”.  

 

Rozdział 13 

 

§ 75 

Zasady rekrutacji 

 

 Do Szkoły  przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły na 

podstawie zgłoszenia do szkoły dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów.  

 Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem, może  

zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami.  

 Terminy postępowania rekrutacyjnego:  

 1) nabór uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej  prowadzony jest od  1 marca do 

31marca dla uczniów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 7 lub 6 rok życia;  

 2) podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych  – 31 maja;  

 3) potwierdzenie przez rodziców lub prawnych opiekunów uczęszczania kandydata do szkoły 

– do dnia 5 czerwca;  

 4) podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych – do dnia 7 czerwca; 

 Wymagane dokumenty na potrzeby postępowania rekrutacyjnego: 

1) Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci 

      zamieszkałe  w obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców.  

      Zgłoszenie musi zawierać:   

     a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,  
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a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość;  

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;  

c) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;  

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je  

     posiadają. 

3) Do klas pierwszych dzieci z spoza obwodu przyjmowane są na podstawie wniosku. 

Wniosek powinien zawierać:  

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku 

numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość;  

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;  

c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;  

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;  

e) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do 

najmniej preferowanych. 

 Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

 Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej, a także 

zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym określa 

Regulamin Rekrutacji  zwany dalej „Regulaminem”. 

 Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie 

dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym 

postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.  

 Ustala się następujące zasady rekrutacji:  

1) Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się do 31 marca w roku, w którym 

dziecko powinno rozpocząć naukę od l września w formie zapisów do szkoły. Rekrutacja 

uczniów z pozostałych roczników może następować w dowolnym czasie; 

2) Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka deklarują chęć nauki poprzez podpisanie 

złożenie stosownej deklaracji lub wniosku; 

3) Wszelkie zmiany związane z zapisem dziecka do szkoły muszą być uzgodnione  

z Dyrektorem Szkoły; 

4) Na wniosek rodziców, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, Dyrektor 

Szkoły może wyrazić zgodę na wcześniejsze podjęcie nauki (ale nie wcześniej niż od 6 

roku życia); 

5) Na zebraniu organizacyjnym w czerwcu każdego roku, rodzice przyszłych 

pierwszoklasistów zostają poinformowani o zestawie obowiązujących podręczników i 
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pomocy szkolnych oraz o możliwościach dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych szkoły, z których mogą skorzystać dzieci; 

6) Dzieci zapisane do oddziału sześciolatków i klasy pierwszej mogą być poddane badaniom 

psychologiczno-pedagogicznym przed rozpoczęciem nauki w celu ustalenia możliwych do 

wystąpienia dysfunkcji i uruchomienia z początkiem roku szkolnego działań 

terapeutycznych.  

  Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą zostaje wpisane na listę uczniów  po 

dopełnieniu następujących formalności: 

1) Dyrektor przyjmuje dziecko do szkoły a następnie na wniosek rodziców,  może zezwolić 

na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą; 

2) zezwolenie  na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą Dyrektor wydaje w drodze 

decyzji; 

3) Dyrektor szkoły  decyzję o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą i 

przyjęciu ucznia do konkretnej klasy podejmuje na podstawie dostarczonych 

dokumentów,  takich jak:  

a) wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1; 

b) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zapewnieniu dziecku warunków 

    umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie  

    edukacyjnym; 

c) opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

d) ostatnie świadectwo szkolne wydane w Polsce;  

e) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydany przez szkołę za granicą,  

    potwierdzające uczęszczanie przez ucznia do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub  

   etap edukacji, który uczeń ukończył  oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki  

   szkolnej ucznia; 

f) zobowiązanie rodziców (opiekunów prawnych)  do przystępowania w każdym  roku  

   szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą do rocznych  

   egzaminów klasyfikacyjnych. 

 Cofnięcie zezwolenia , którym mowa w ust. 1 pkt. 2) -   na spełnianie obowiązku szkolnego 

poza szkołą  następuje: 

1) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych); 

2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu 

klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

 Cofnięcie zezwolenia skutkuje skreśleniem z listy uczniów. 

 

                                                        Rozdział 14 
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                                                              § 76 

                                               Obowiązek szkolny 

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

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

dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  

       2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 

danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 

podjęcia nauki szkolnej.   

       3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje  dyrektor szkoły 

po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.   

       4. Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor szkoły publicznej    

            szkoły podstawowej, w obwodzie którym dziecko mieszka.   

 Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym,                                      

w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 

 Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku 

szkolnego.  

 W przypadku dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek 

szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko ukończy 9 lat.   

 Odroczenie obowiązku szkolnego dla dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego dokonuje dyrektor szkoły, w obwodzie którym dziecko mieszka, na wniosek 

rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

 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 

8 składa się do nie później niż do 31 sierpnia.  

 Do wniosku, o których mowa w ust. 5 i 8 rodzic jest zobowiązany dołączyć  orzeczenie                     

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia 

spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. 

 Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji                      w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

 Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w 

okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w 

szkole podstawowej  , prowadzonych także w formie zdalnej. 

  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły;  
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2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;  

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej  w 

obwodzie, którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą 

obwodową. 

 

 

 

Rozdział 15 

  

§77 

 

Udzielanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą 

 

1. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów Dyrektor może w drodze decyzji  

administracyjnej zezwolić dziecku przyjętemu do szkoły na spełnianie obowiązku szkolnego 

poza szkoła w rozumieniu art.37 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe 

(dalej jako :Pr.ośw.). 

2. Zezwolenie , o którym mowa w ust.1 może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego 

albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli: 

1)dziecko zamieszkuje na terenie województwa śląskiego, 

2)do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

     a)  opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

     b)  oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków  umożliwiających realizację  

          podstawy programowe obowiązującej  na danym etapie edukacyjnym; 

     c)  zobowiązanie rodziców /prawnych opiekunów do przystępowania w każdym roku  

         szkolnym  przez dziecko do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art., 37 ust.  

          Pr.ośw. 

3. Przepisów ust.2 pkt.1 oraz pkt.2 lit.a i c nie stosuje się w przypadku zezwolenia na spełnianie 

obowiązku szkolnego poza Szkołą dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność  intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

§78 

 

Oferta kształcenia dla uczniów spełanijących obowiązek szkolny poza szkołą 

1. Uczeń spełniający obowiązek poza Szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze 

wsparcia Szkoły , obejmującego: 
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1) Prawo uczestniczenia w: 

a) Dodatkowych zajęciach edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego 

nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych w rozumieniu art.109 ust.1 Pr.ośw. oraz zajęcia , dla których nie 

została ustalona podstawa programowa , lecz program nauczania tych zajęć został 

włączony do szkolnego zestawów nauczania; 

b) Zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 

c) Zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej; 

d) Zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

e) Zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

2) Zapewnienie dostępu do : 

a) Podręczników , materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o których 

mowa w art. 22ac ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(dalej jako : 

u.s.o.); 

b) Pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się 

w zasobach Szkoły-w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 

3) Udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie ucznia do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych. 

2. W ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, o których mowa w 

ust.1 ppkt 1 lit.d Szkołą oferuje dostęp do następujących form kształcenia : 

1) e-kształcenie; 

2)  e-Edukacja. 

3. E-kształcenie  to forma zajęć edukacyjnych realizowanych w następujący sposób: 

1) Nauczyciele przygotowują materiały dostępne dla rodziców i uczniów na internetowej 

platformie edukacyjnej, 

2) Materiały są dostosowane do podstawy programowej kształcenia ogólnego i uwzględniają 

fakt przebywania dziecka za granicą, 

3) Przygotowane przez nauczycieli materiały obejmują : 

a) 35 tygodniowy scenariuszy lekcyjnych; 

b) Repetytoria pozwalające uzupełnić brakującą wiedzę przed przystąpieniem do 

rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

c) Testy pozwalające sprawdzić stopień przygotowania do egzaminów klasyfikacyjnych. 

4) Nauczyciele udzielają konsultacji rodzicom odnośnie realizacji przygotowanych 

materiałów, 

5) Nauczyciele odpowiadają na prośby o kontakt zgłoszone przez rodziców Uczniów, 
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6) Uczniowie otrzymują również do wykonania zadania domowe i prace konkursowe , które 

są wykonywane przez uczniów, a następnie sprawdzane przez nauczycieli, 

7) Nauczyciele przez cały okres trwania zajęć udzielają rodzicom uczniów konsultacji, o 

których mowa w art.37 ust.7 pkt.3 Pr.ośw. dotyczących w szczególności sposobu 

organizacji pracy z Uczniem , motywowania dziecka, rozkładu materiału oraz 

przygotowana do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, 

8) Nauczyciele na bieżąco odpowiadają na komentarze do materiałów zgłaszane przez 

rodziców, 

9) Uczniowie nawiązują kontakt z dziećmi z tej samej klasy , mieszkających w różnych 

zakątkach świata  i dzięki przygotowywanym zadaniom uczniowie mogą rozwijać swoje 

umiejętności porozumiewania się w języku polskim oraz poszerzają wiedzę o informacje 

dotyczące kultury kraju , w którym mieszka kolega. 

4. E-edukacja to form a zajęć realizowanych w następujący sposób: 

1) Zajęcia mają formę internetowych seminariów realizowanych za pomocą technologii, 

która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie , a 

uczestnikami z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi, 

2) Celem zajęć w ramach E-Edukacji jest przede wszystkim rozwinięcie zainteresowań 

uczniów polską kulturą , tradycjami, językiem, geografią i historią oraz przekazywanie im 

informacji i wiedzy w tym zakresie, 

3) Terminy zajęć są ustalone z góry , tym samym uczestnik chcąc wziąć udział w zajęciach „ 

na żywo” może wybrać jeden z preferowanych przez niego terminów, zależnie od strefy 

czasowej, w której aktualnie przebywa, 

4) Zajęcia prowadzą nauczyciele  i pedagodzy w  formie wykładu uzupełniając go licznymi 

prezentacjami , grami, zabawami, testami i filmami, 

5) W zajęciach aktywnie uczestniczą uczniowie, którzy mają możliwość udziału w czasie 

rzeczywistym w toczącej się dyskusji, 

6) Założeniem zajęć w ramach E-Edukacji jest przeniesienie  do Internetu zajęć 

prowadzonych standardowo w systemie klasowo –lekcyjnym , a więc zajęć prowadzonych 

przez nauczyciela  i adresowanych do grupy uczniów, którzy mają możliwość aktywnego 

udziału w zajęciach. 

5. Przed rozpoczęciem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość , 

przeprowadzone zostanie szkolenie dla Uczniów i ich rodziców. 

6. Szkołą może powierzyć prowadzenie niektórych form wsparcia wskazanych w ust.1 innym 

niepublicznym lub publicznym szkołom lub placówkom  oświatowym wymienionym w art. 2 

Pr.ośw., w szczególności placówkom oświatowo –wychowawczym  oraz poradniom 

psychologiczno – pedagogicznym. 
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§79 

 

Klasyfikacja uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą 

 
1.  Roczna i końcowa klasyfikacja uczniów spełanijących obowiązek szkolny poza szkołą odbywa 

się zgodnie  z przepisami rozdziału 3a  ustawy o systemie oświaty. 

2. Podstawą klasyfikacji uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą są roczne 

egzaminy klasyfikacyjne z zakresu części podstawy programowej obwiązującej na danym etape 

edukacyjnym, uzgodnionej z Dyrektorem szkoły na dany rok szkolny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art.44l  u.s.o i przepisami wydanymi na 

podstawie art. 44zb   u.s.o. 

4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą nie podlega klasyfikacji zachowania. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

6. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkoła  nie przeprowadza się egzaminu 

klasyfikacyjnego z: 

1) Obowiązkowych zajęć edukacyjnych : plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych( techniki)  i wychowania fizycznego, 

2) Dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów  spełanijących obowiązek szkolny poza szkołą 

przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

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

komisji; 

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

przeprowadzany ten egzamin. 

8. Przewodniczący komisji, o której mowa w us.6 uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek 

szkolny poza szkołą oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych , z których uczeń może 

przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

9. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni-w charakterze obserwatorów –rodzice 

ucznia. 

10. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) Nazwę zajęć edukacyjnych , z których był przeprowadzony egzamin; 

2) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej; 

3) Termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) Imię i nazwisko ucznia ; 

5) Zadania egzaminacyjne; 

6) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia , zwięzła informację o ustnych 

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą  są 

przeprowadzane przez Szkołę .Egzamin może być przeprowadzany : 

1) W siedzibie Szkoły, 

2) Poza siedzibą Szkoły-w przypadkach , w których byłoby to uzasadnione ze względu na 

miejsce zamieszkania uczniów lub in nich względów organizacyjnych 

lub zdalnie, z zastosowaniem metod i technik pracy na odległość, w tym technik 

informacyjno – komputerowych  ,zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektora szkoły 

stosownym zarządzeniem. 

§80 

 

Termin egzaminu klasyfikacyjnego  oraz usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie 

klasyfikacyjnym 

 
1. Egzamin klasyfikacyjny uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą , odbywa się 

nie później niż w  dniu poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w 

szkole. Termin  ten może przypadać najpóźniej na dzień 30 czerwca .Dyrektor Szkoły ustala 

termin egzaminu klasyfikacyjnego oraz zawiadamia o nim Uczniów i ich rodziców nie później 

niż 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. 

2. W przypadku braku możliwości przystąpienia przez Uczniów do egzaminu w terminie , o 

którym mowa w ust.1, jego rodzic może usprawiedliwić tę nieobecność, wskazując jej 

przyczynę. Przedkłada w tym celu Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do 30 czerwca roku 

kalendarzowego, w którym odbył się egzamin, usprawiedliwienie w formie pisemnej lub 

ustnej( możliwe jest skorzystanie ze środków bezpośredniego porozumienia na odległość) lub 

w postaci wiadomości e-mail. W przypadku przedłożenia usprawiedliwienia w formie ustnej 

lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, Dyrektor 

Szkoły stwierdza  przedłożenie usprawiedliwienia w formie pisemnej notatki. 

3. W przypadku przedłożenia usprawiedliwienia, o którym mowa w ust.2 oraz uznania  przez 

Dyrektora Szkoły przyczyn nieobecności Ucznia na egzaminie za usprawiedliwione, Uczeń 

może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora Szkoły. Dodatkowy termin egzaminu może ostać wyznaczony na miesiąc lipiec  

lub sierpień. 

§81 

 

Przedmioty egzaminacyjne 
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1. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą 

obejmuje odpowiednio następujące przedmioty: 

1) W  klasach I-III  

a) Edukacja wczesnoszkolna; 

b) Język obcy nowożytny do wyboru; wybór języka innego niż język angielski 

wymaga zgody Dyrektora Szkoły(niemiecki, francuski); 

2) W klasach IV-VIII: 

a) Język polski; 

b) Wiedza o społeczeństwie; 

c) Przyroda ; 

d) Matematyka; 

e) Historia( lub historia i społeczeństwo); 

f) Chemia; 

g) Fizyka ; 

h) Informatyka( lub  zajęcia komputerowe); 

i) Geografia; 

j) Biologia; 

k) Edukacja dla bezpieczeństwa; 

c) Język obcy nowożytny do wyboru; wybór języka innego niż język angielski 

wymaga zgody Dyrektora Szkoły (niemiecki , francuski). 

 

§82 

 

Cofnięcie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą 

 

1. Cofnięcie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą następuje: 

1) na wniosek rodziców, 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił  do egzaminów 

klasyfikacyjnych, 

3) jeżeli uczeń  nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych ,  

4) w przypadku wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

2. Cofnięcia zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą  podejmują   

                 drogą decyzji administracyjnej Dyrektor Szkoły. 

                                                         

                                                       Rozdział 16 

                                                                          § 83 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 
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1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych 

przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i 

zawodu, wejścia na rynek pracy oraz złagodzenia startu zawodowego , w tym również w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w okresie nauczania zdalnego 

lub hybrydowego. 

2. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się nauczyciel  

posiadający odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje: 

1) wdrażanie uczniów do samopoznania; 

2) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron oraz uzdolnień  

i talentów; 

3) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów (intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego); 

4) poznanie swojego typu osobowości i temperamentu w kontekście wyboru przyszłego 

zawodu; 

5) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej; 

6) planowanie własnego rozwoju; 

7) poznawanie różnych zawodów oraz przeciwwskazań zdrowotnych  

do ich wykonywania; 

8) przygotowywanie się do procesów reorientacji, mobilności oraz radzenia sobie  

w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia 

zdrowotne itp.. 

4. Praca nauczyciela doradcy zawodowego  w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego ma charakter planowych działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z 

uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

5. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: 

1) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole określa ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu  i kierunku kształcenia;  

2) System określa cele, zadania oraz formy i metody pracy zawodoznawczej      w ramach 

rocznego harmonogramu działań;  

3) Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią procesu wychowania i służy 

prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno-zawodowego;  
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4) Celem nauczania i wychowania jest optymalne przygotowanie młodzieży do aktywnego 

funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, a przede wszystkim do podjęcia pracy 

zawodowej, zgodnej z możliwościami jednostki i uwarunkowaniami rynku pracy. 

6. Zadaniem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest stworzenie jednolitej, 

uwzględniającej etapy rozwojowe uczniów oraz specyfikę typów szkół, systemowej koncepcji 

orientacji zawodowej rozumianej jako ogół działań dydaktyczno-wychowawczych 

skierowanych do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej,  kształtowanie u uczniów 

proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji, pomoc uczniom w samopoznaniu, w 

kształtowaniu pozytywnej motywacji do nauki, zdobywaniu informacji o możliwościach 

edukacji, zawodach i rynku pracy. 

7. Zadania szkoły w zakresie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: 

1)  Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i Zawodowych; 

2) Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej; 

3) Udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom; 

4) Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

5) Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom; 

6) Pomoc i udostępnianie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i systemie kształcenia 

ustawicznego; 

7) Współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań. 

8. Celem głównym Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest : 

1) wykształcenie u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do 

      prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych  i społecznych;  

4) przygotowanie ich do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej, do 

podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej;  

5) wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny oraz pomoc w 

pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach; 

6)  przygotowanie rodziców do pełnienia roli doradców  i osób wspierających swoje dzieci w 

procesie planowania i podejmowania decyzji edukacyjnych oraz związanych z wyborem 

zawodu a także pomoc nauczycielom w realizacji zadań związanych z doradztwem 

zawodowym; 
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7) wspomaganiem uczniów w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu; 

8) w klasach  I-III - wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na 

rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji 

oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu 

własnych zainteresowań oraz pasji; 

9) w klasach IV-VI - poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi 

zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów 

wobec pracy   i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych 

sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji; 

10) w klasach VII-VII - przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania karier i 

podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy  i 

systemu edukacji. 

9. Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  odbywa się we współprac  

z rodzicami. 

10. Osoby odpowiedzialne za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) koordynator Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego; 

3) doradca zawodowy realizujący autorski program doradztwa zawodowego; 

4) pedagog szkolny/psycholog i specjaliści zatrudnieni w szkole. 

11. Szkoła współpracuje w zakresie  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego z: 

1) Zespołem  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych; 

2) Centrum Informacji Zawodowej; 

3) Szkołami średnimi. 

 

Rozdział 17 

 

§ 84 

Zasady  korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

 

1.Na terenie szkoły uczeń może korzystać z telefonów komórkowych  lub innych urządzeń 

elektronicznych na pisemny wniosek rodzica/ opiekuna ucznia złożony w formie pisemnej do 

dyrektora szkoły. 

2. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon  
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     komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.  

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.  

4. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3. 

5. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):  

     1)  nawiązywanie połączenia telefonicznego; 

     2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej; 

     3) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 

     4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;  

     5) transmisja danych;  

     6) wykonywania obliczeń.   

6. W przypadki innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” dotyczy 

    wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.   

7. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, bibliotece)  

    uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.  

8. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w  

   trybie „milczy”.  

9. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej 

i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela 

prowadzącego zajęcia.  

10. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma 

obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może 

skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.   

11. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:  

      1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku – jako uwagę do rodzica/prawnego opiekuna;  

      2) nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do rodziców  

           lub prawnych opiekunów w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej  

          (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;   

      3) w razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany  

         do „depozytu” znajdującego się u wychowawcy klasy/sekretariat szkoły;  

      4) Informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców  

          (prawnych opiekunów) ucznia.    

12. Pracownik szkoły odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” ma obowiązek: 

      1).wyłączyć go przy właścicielu i oddać kartę SIM; 

      2) wypisać pokwitowanie (2 egzemplarze, wzór w sekretariacie szkoły), w którym powinny być  

zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data, godz. zabrania aparatu, typ aparatu, 

nazwisko i imię nauczyciela, podpis nauczyciela; 
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      3) przekazać jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi. 

 13. Uczeń może na podstawie pokwitowania odebrać aparat po zakończeniu zajęć edukacyjnych w 

danym dniu, jeżeli tak zostało ustalone z nauczycielem lub dyrektorem. W przeciwnym wypadku 

rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie 

elektroniczne.    

14. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje 

odpowiednim wpisem w dzienniku i upomnieniem dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach 

uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły.  

15. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników 

szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie dotyczy to 

sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy 

służbowej).  

16.  Poza szkołą , w czasie wyjść, wyjazdów , wycieczek –uczniowie mogą korzystać z telefonów 

komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych bez pisemnego wniosku rodzica/prawnego 

opiekuna z zachowaniem zasady opisanej w ust 2,3,8, 9. 

17. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli i 

       pracowników szkoły Dyrektor udziela upomnienia.   

 

Rozdział 18 

 

§ 85 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne. 

 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od 

wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające 

uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają 

odrębne przepisy.  

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje 

świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.  

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia 

określone przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.  

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim   i 

ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na 

świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji 

na poziomie niższej oceny.  

6. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.  
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7. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   przepisy. 

Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty 

ważności i pieczęci urzędowej szkoły.  

8. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.   

9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz   

zaświadczeń.   

10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące 

przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej 

przez szkołę.  

11. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem 

czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi 

wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano 

sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz 

datę i pieczęć urzędową.  

12. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i  zaświadczeniach. Dokumenty, 

o których mowa podlegają wymianie.  

13. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu,  zaświadczenia  uczeń lub absolwent może 

wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym 

wnioskiem o wydanie duplikatu.  

14. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej 

od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora 

szkoły.  

15. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek 

bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.  

16. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.  

17. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się :  

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –  w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych 

co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;  

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska szkolnego.  

18. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej  i  

       opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

19. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z jakimkolwiek  

      zagrożeniem , w tym również epidemiologicznym, sposób dokumentowania realizacji statutowych  
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     zadań prowadzony jest na zasadach określonych przez dyrektora. 

 

Rozdział 19 

 

§ 86 

Zasady finansowania 

 

1. Działalność Szkoły jest finansowana z:  

2) ustalonej dotacji budżetowej,  

3) darowizn; 

4) dochodów z działalności gospodarczej Szkoły; 

5) innych dotacji. 

 

Rozdział 20 

Osoba prowadząca szkołę 

 

§ 87 

 

Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka „Elementarz” – posiadająca osobowość prawną – jest 

założycielem i organem prowadzącym Szkołę. 

 

§ 88 

 

1. Decyzje Fundacji dotyczące działalności Szkoły zapadają w formie uchwał Zarządu Fundacji, 

     w trybie przewidzianym w Statucie Fundacji. 

 

§ 89 

 

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały w następujących sprawach:  

 Powołania i odwołania Dyrektora Szkoły, określenia jego uprawnień i obowiązków oraz 

zasad wynagrodzenia;  

 Zmian w niniejszym Statucie wniesionych stosownymi poprawkami z adnotacją 

„aktualizacja w dniu...”. 

 

§ 90 

 

1. Zarząd Fundacji:  
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1) Zatwierdza Statut Szkoły; 

2) Określa budżet Szkoły; 

3) Zatwierdza projekt planu finansowego Szkoły; 

4) Zatwierdza regulaminy organów Szkoły; 

5) Prowadzi obsługę finansową Szkoły; 

6) Może powierzyć prowadzenie finansów Dyrektorowi Szkoły w całości lub w określonym 

zakresie.  

 

§91 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z jakimkolwiek zagrożeniem , w tym 

również zagrożeniem epidemicznym 

1. Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły wynika z sytuacji uniemożliwiającej realizację 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole z przyczyn od niej niezależnych, 

a wynikających z trwającej przez dłuższy czas   sytuacji np. epidemii koronawirusa. 

2. Organizacja pracy szkoły w czasie ograniczenia jej funkcjonowania odbywa się zgodnie 

z obowiązującymi rozporządzeniami MEN w tej sprawie, pozwalającymi na zawieszenie, 

ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie kształcenia na odległość tzw. „nauczania 

zdalnego” , „nauczania hybrydowego” lub  innego sposobu realizowania zajęć. 

3. Zawieszenie zajęć przez Dyrektora szkoły odbywa się z zachowaniem ogólnopolskich standardów 

w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem zagrożenia , w tym również 

zagrożenia wynikającego z  epidemii COVID-19. 

§92 

Nauczanie zdalne  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

1.Nauczanie zdalne odbywa się poprzez stosowanie metod i technik na odległość z zastosowaniem  

     narzędzi informatyczno –komputerowych zarówno przez nauczycieli jak i uczniów. 

2.Decyzje o wprowadzeniu zdalnego nauczania podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z 

     organem prowadzącym szkołę drogą stosownego zarządzenia. 

       3. Dyrektor we współpracy z nauczycielami ustala źródła i materiały niezbędne do realizacji  

           zajęć, z których uczniowie mogą korzystać. 

       4. Dyrektor we współpracy z nauczycielami ustala potrzebę modyfikacji zestawu programu  

            wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawów programu nauczania, oraz, w razie 

            potrzeby modyfikuje ten zestaw. 
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       5. Dyrektor, w porozumieniu z radą rodziców oraz radą pedagogiczną ustala potrzebę modyfikacji  

          w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego, oraz, w    

         razie potrzeby modyfikuje ten program. 

      6. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzona przez nauczyciela z wykorzystaniem  

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

         45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może  

         dopuścić prowadzenie zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 

          minut. 

§93 

Nauczanie hybrydowe w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

1.Sposób  nauczania hybrydowego 

      1)Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – wg procedur nauki zdalnej            

       obowiązujących w szkole. 

2)Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. 

3)Nauczyciele uczący w klasie objętej kwarantanną, uczą pozostałe klasy w sposób 

stacjonarny (chyba, że sanepid zdecyduje o wysłaniu nauczycieli na kwarantannę, 

wtedy organizowane będą zastępstwa w miarę możliwości kadrowych), lekcje z klasą 

wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie ze szkoły. 

2.Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

3.Rodzaj nauczania hybrydowego zostanie wybrany przez dyrektora szkoły w porozumieniu 

z organem prowadzącym , a w przypadku zagrożenia epidemicznego przy pozytywnej opinii 

powiatowego inspektora sanitarnego, po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej szkoły.  

4.W chwili przejścia szkoły na jakąkolwiek formę nauczania hybrydowego, nauczyciele 

prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi wg planu na terenie placówki, 

uczącym się zdalnie prowadzą lekcje on-line w czasie rzeczywistym, wysyłają materiały i 

linki do ćwiczeń zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły. 

§94 

Zasady pracy oraz obowiązki nauczycieli podczas nauczania zdalnego i hybrydowego 

1.Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły jeżeli sytuacja na to pozwala. 
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2. Nauczyciel zdalne nauczanie może prowadzić ze swojego domu. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, 

laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub 

nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, może 

za zgodą dyrektora, wykorzystać sprzęt dostępny na terenie szkoły do użytkowania 

w warunkach domowych. 

4. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem 

godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych. 

5. Inne czynności zawodowe nauczycieli (rady pedagogiczne, spotkania z rodzicami, 

zebrania zespołów) mogą być prowadzone za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w 

formie odpowiednio protokołu, sprawozdania, notatki, adnotacji lub innego sposobu. 

§95 

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego lub 

hybrydowego 

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego 

kontaktu z rodzicami. 

2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych. 

3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz 

czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców. 

 

§96 

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz 

otrzymanych ocenach w systemie nauczania zdalnego lub hybrydowego 

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej 

(nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, 

quizów, projektów. 

2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 

projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach 
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edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie 

jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową. 

3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu 

zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

4. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas 

bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez dziennik elektroniczny lub 

on-line. 

5. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego 

ocenach w sposób wcześniej ustalony( dziennik elektroniczny). 

§97 

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość 

1. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku 

w zakładce uwagi lub wpisując oceny. 

2. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, 

nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

5. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel 

ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany 

poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom 

trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

7. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania 

w szczególności za: 

a pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.), 

b. wypracowanie, 
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c. udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum, 

d. inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp., 

e. rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp., 

f. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela, 

g. odpowiedź ustną. 

8. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez 

ucznia, 

9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania 

zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie 

nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. 

§ 98 

Opieka zdrowotna nad uczniami/wychowankami 

1.Szkoła realizuje opiekę zdrowotną nad uczniami/wychowankami  poprzez: 

  1) profilaktyczną opiekę zdrowotną prowadzoną przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną; 

  2) promocję zdrowia prowadzoną przez nauczycieli i wychowawców; 

  3) opiekę stomatologiczną prowadzoną przez lekarza dentystę  

      i w ścisłej  współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów/wychowanków i w   

      przypadku braku sprzeciwu z ich strony złożonego w formie pisemnej. 

2.Opieka zdrowotna nad uczniami /wychowankami ma na celu: 

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

  2)kształtowania u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne 

    zdrowie. 

3.Opiekę zdrowotną szkoła prowadzi przez: 

  1)działania na rzecz zachowania zdrowia , zapobieganiu  powstawania lub rozwojowi 

     chorób, w tym również zakaźnych; 

 2)wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka; 

 3)edukację zdrowotną i promocje zdrowia, aktywności fizycznej i sportowej 

     uczniów/wychowanków oraz prawidłowego żywienia; 

 4)udzielanie pierwszej pomocy i edukowanie uczniów w jej zakresie. 

4.Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami/wychowankami prowadzona jest w  

    gabinecie profilaktyki zdrowotnej na terenie szkoły  lub w miejscu określonym w umowie 

    o udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej. 
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5.Opieka stomatologiczna sprawowana jest nad uczniami /wychowankami w miejscu  

    określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie dentystyczny 

    zlokalizowanym w szkole lub poza szkołą albo dentobusie , prowadzonej przez podmiot   

    wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą. 

6.Na pierwszym zebraniu danego roku szkolnego rodzice zostają poinformowani o zakresie  

    opieki zdrowotnej oraz o prawie wyrażenia sprzeciwu , o którym mowa w ust.1 złożonego  

    w formie pisemnej . 

7.Opieka stomatologiczna nad uczniami/wychowankami wymaga pisemnej zgody  

    rodziców/prawnych opiekunów. 

8.Sprawowanie opieki na uczniami/wychowankami przewlekle chorymi lub 

    niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów. 

9.Pielęgniarka środowiskowa lub higienistka szkolna: 

    1)integruje opiekę zdrowotną nad uczniami /wychowankami; 

    2)współpracuje z lekarzem dentystą; 

    3)współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym; 

    4) współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami; 

    5) współpracuje z zespołem lub lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej; 

    6) na wniosek dyrektora przedstawia zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji  

        zdrowia uczniów/ wychowanków na posiedzeniu rady pedagogicznej; 

    7)sprawuje opiekę nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole;  

10.Lekarz dentysta : 

      1)sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami/wychowankami 

         wykonuje świadczenia określone w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z  

         dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z e środków 

         publicznych; 

      2)współpracuje z pielęgniarką środowiskową lub higienistką szkolną; 

      3)współpracuje z dyrektorem szkoły; 

      4)współpracuje z rodzicami. 

11.Dyrektor szkoły: 

      1)współpracuje z lekarzem dentystom , pielęgniarką środowiskową lub higienistka  

          szkolną, nauczycielami , pedagogiem i wychowawcami  w zakresie sprawowania opieki  

          zdrowotnej nad uczniami/wychowankami; 

      2) organizuje odpowiednio opiekę zdrowotną dla uczniów/wychowanków na ternie  

          szkoły;  
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      3) zapewnia pracownikom szkoły szkolenia na temat sposobu postępowania wobec  

          uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb 

          zdrowotnych uczniów/wychowanków. 

12. Podmiot, który w imieniu szkoły sprawuje opiekę zdrowotną nad  uczniami/ 

      wychowankami prowadzi dokumentacje medyczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6  

       listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz wymagań  

       wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz 

       odpowiednio przechowuje. 

13.Dokumnetacja, o której mowa w ust.12 jest przekazywana  , za pokwitowaniem: 

1) innej szkole w przypadku zmiany szkoły przez ucznia/wychowanka; 

2) zespołowi podstawowej opieki zdrowotnej po zakończeniu kształcenia. 

§99 

Warunki i sposoby organizacji nauki religii /etyki 

 

1.W szkole i oddziale przedszkolnym  organizuje się naukę religii  różnych wyznań na   

    życzenie  rodziców/prawnych opiekunów złożonym w formie pisemnego oświadczenia na 

    cały okres  uczęszczania dziecka do placówki. 

2.W szkole   organizuje się naukę etyki  na życzenie rodziców/prawnych opiekunów  

    złożonym w formie pisemnego oświadczenia na cały okres uczęszczania dziecka do  

    placówki. 

3.Życzenie, o którym mowa w ust.1 i 2 może być zmienione zgodnie z wolą  

    rodziców/prawnych opiekunów w okresie uczęszczania dziecka do placówki. 

4.Zajęcia religii w oddziale przedszkolnym uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia w 

    liczbie dwóch zajęć tygodniowo po 30 minut. 

5.Zajęcia religii i etyki w szkole uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć w wymiarze  

   2 godzin tygodniowo dla danej  klasy/grupy. 

6.Uczęszczanie lub nieuczęszczanie na zajęcia religii lub etyki nie może być powodem   

   dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

7.Dla uczniów/wychowanków nie korzystającym z nauki religii lub etyki szkoła organizuje  

    zajęcia opiekuńcze  lub wychowawcze w czasie w/w zajęć. 

8.Grupa zajęcia religii/etyki w szkole lub oddziale przedszkolnym nie może być mniejsza niż  

    7 uczniów/wychowanków. Dla mniejszej liczby uczniów /wychowanków organizuje się  

    zajęcia nauki religii w grupach miedzy oddziałowych lub międzyklasowych lub  

    międzyszkolnych. 

9.Jeżeli na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających w  
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    szkole/oddziale przedszkolnym zgłosi się mniej niż 7 uczniów/wychowanków organizuje  

     się w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym  naukę religii w  

     grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 

10.Zajęcia etyki są organizowane  w oparciu o programy nauczania dopuszczone do użytku  

     szkolnego zgodnie z art.22a ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty. 

11.Zajęcia religii odbywają się  na podstawie programów i podręczników opracowanych i  

     zatwierdzonych  przez właściwe władze  kościołów/związków wyznaniowych i 

     przedstawionych MEN do wiadomości. 

12.Nauczyciela  religii zatrudnia się na podstawie imiennego pisemnego skierowania  

      właściwego biskupa diecezyjnego Kościoła Katolickiego  lub właściwych władz 

      zwierzchnich innych kościołów lub związków wyznaniowych i zgodnie z Kartą  

      Nauczyciela. 

13.Nauczyciel religii : 

    1) wchodzi w skład rady pedagogicznej; 

    2) ma prawo do organizowania , w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustalając czas i  

        miejsce  , spotkań z rodzicami /prawnymi opiekunami  uczniów/wychowanków poza 

        wyznaczonymi przez szkołę zebraniami ogólnymi; 

    3) ma obowiązek wypełniania dziennika zajęć i wszelkiej dokumentacji wskazanej przez  

        dyrektora szkoły; 

 4) może prowadzić na terenie szkoły organizacje o charakterze społeczno-religijnym  i  

     ekumenicznym zgodnie z art.86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016-Prawo oświatowe; 

 5) podlega nadzorowi pedagogicznemu w zakresie metodyki nauczania i  zgodności z  

     programem nauczania. 

14.Z zajęć religii/etyki uczeń otrzymuje ocenę , która jest wystawiona według skali wskazanej  

     w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ,  i  która nie ma wpływu na promowanie ucznia,  

     do następnej klasy. 

15.Uczniowie/wychowankowie uczęszczający  zajęcia z religii mają prawo do zwolnienia z  

    zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji , o których terminie  dyrektor szkoły zostaje  

    poinformowany przez odpowiednie władze kościelne i wyznaniowe miesiąc przed ich 

    odbyciem.  

16.Organizacja rekolekcji jest oparta na porozumieniu władz kościelnych/  

      wyznaniowych z dyrektorem szkoły. 

17. W czasie rekolekcji szkoła realizuje funkcje opiekuńcze i wychowawcze nad  

     uczniami/wychowankami poprzez prowadzenie nadzoru i opieki nad  
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     uczniami/wychowankami, zapewnienie  pełnego bezpieczeństwa uczestnikom rekolekcji   

     jak i  nie biorącym w nich udziału. 

18. W celu zapewnienia tolerancji i poszanowania wolności wyznania umożliwia się  

    umieszczenie w przestrzeni szkolnej( w salach , holach) symboli religijnych i odmawiania      

    modlitwy przed i po zajęciach na zasadach dobrowolności. 

 

§100 

Warunki i sposób wykonywania przez szkołę/oddział przedszkolny zadań 

umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 

uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 

posługujących się językiem regionalnym 

 

1.Szkoła /oddział przedszkolny umożliwia podtrzymywanie i rozwijanie  poczucia tożsamości    

    narodowej, etnicznej i językowej uczniom należących do mniejszości narodowych i  

     etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym poprzez: 

  1)prowadzenie nauki języka mniejszości narodowej i etnicznej; 

  2)prowadzenie nauki historii własnej i kultury; 

  3)geografii państwa , z którego obszarem kulturowym utożsamia się dane mniejszość  

      narodowa w  wymiarze 30 godzin na II etapie edukacyjnym. 

2.Naukę, o której mowa w ust.1 organizuje dyrektor szkoły na pisemny, w formie papierowej  

    wniosek rodziców /prawnych opiekunów ucznia/wychowanka złożonego do sekretariatu  

    szkoły do 20 września na cały okres korzystania z tej nauki  lub całego okresu nauki 

    ucznia w szkole. 

3.Złożenie wniosku , o którym mowa w ust.2 jest równoznaczne z  zaliczeniem tych zajęć do: 

  1)    obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia/wychowanka z języka mniejszości  lub  

         języka regionalnego; 

  2)   dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia/wychowanka z historii i kultury. 

3.Rezygnacja z nauki , o której mowa w ust.1 jest możliwa przez złożenie przez 

    rodziców/prawnych opiekunów do dnia 29  września do sekretariatu szkoły pisemnego, w  

    formie papierowej  oświadczenia o rezygnacji , co jest równoznaczne z zaprzestaniem 

     udziału dziecka w zajęciach. 

4.Dyrektor szkoły , w terminie do 30 września danego roku szkolnego przekazuje organowi 

prowadzącemu listę dzieci zgłoszonych do nauki wskazanej w ust.1.  

5.Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego w oddziale przedszkolnym może być  

    organizowana w formie: 

  1)dodatkowej nauki języka mniejszości lub regionalnego-w  wymiarze 6 zajęć 
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      przedszkolnych tygodniowo; 

  2)prowadzenie zajęć przedszkolnych w dwóch językach –polskim i mniejszości lub  

      regionalnym; 

   3)prowadzenie zajęć w języku mniejszości lub regionalnym- w wymiarze 8 zajęć  

      przedszkolnych tygodniowo. 

6. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego w szkole może być  

    organizowana w formie: 

  1)dodatkowej nauki języka mniejszości lub regionalnego; 

  2)prowadzenie zajęć szkolnych w dwóch językach –polskim i mniejszości lub  

      regionalnym –prowadzonych w  wymiarze na co najmniej  4 obowiązkowych zajęciach  

      edukacyjnych z wyjątkiem zajęć z języka polskiego, historii i geografii Polski ; 

   3)prowadzenie zajęć w języku mniejszości lub regionalnym. 

7.Wymiar  godzin nauki w szkole języka mniejszości narodowej, etnicznej i regionalnej ,  

    nauki własnej historii i kultury jest zgodny z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia MEN  z  

    dnia 18 sierpnia 2017r.(Dz.U.2017, poz.1627). 

8.Dyrektor szkoły przed rozpoczęciem nauki wskazanej w ust.1 informuje    rodziców/   

    prawnych opiekunów o : 

    1)  celu prowadzenia zajęć, ich miejscu w tygodniowym rozkładzie; 

    2)  informacjach odnotowanych w dokumentacji przebiegu nauczania, na świadectwach  

         szkolnych  promocyjnych i ukończenia szkoły; 

3) warunkach i sposobie oceniania i klasyfikowania  z zajęć z nauki wskazanej w ust.1,  

wpływie oceny z tych zajęć na promowanie oraz ukończenie szkoły; 

4) uprawnieniach i obowiązkach ucznia/wychowanka przystępującego do egzaminu 

         ósmoklasisty. 

9. Nauka, o której mowa w ust.1 organizuje się w odrębnych oddziałach  : 

   1) w oddziale przedszkolnym , jeżeli zgłoszonych jest co najmniej 14 wychowanków; 

   2) w szkole , jeżeli zgłoszonych jest co najmniej 7 uczniów. 

10.  Nauka, o której mowa w ust.1 organizuje się  : 

   1) w oddziale przedszkolnym dla  wychowanków w liczbie zgłoszonej od 3-13 w formie  

       dodatkowych zajęć; 

   2) w szkole dla uczniów w liczbie zgłoszonej mniej niż 7 w formie dodatkowych zajęć; 

   3) a jeżeli nie jest to możliwe ze względu na małą liczbę zgłoszonych lub braku nauczyciela  

        - w  międzyprzedszkolnych lub miedzyszkolnych zespołach nauczania, przy czym liczba  

        dzieci w tych grupach może być mniejsza niż 3 i większa od 16; 
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   4)  za zgodą organu prowadzącego grupy mogą liczyć  mniejszą liczbę 

        uczniów/wychowanków w oddziale, grupie międzyoddziałowej, międzyklasowej,  

        międzyprzedszkolnej i miedzyszkolnej. 

11.Nauka, o której mowa w ust.1 odbywa się na podstawie programów nauczania  

     dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. 

12.Nauka , o której mowa w ust.1 odbywa się na podstawie współdziałaniu dyrektora szkoły z  

      organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się  

      danym językiem regionalnym. 

13. W przypadku zgłoszenia do oddziału przedszkolnego lub szkoły dziecka pochodzenia 

        romskiego szkoła podejmuje dodatkowe działania w celu podtrzymywania i rozwijania  

        poczucia tożsamości etnicznej dla tych dzieci  oraz wspomagające ich edukację, w 

         szczególności przez:  

   1) organizację  zajęć wyrównawczych dla tych wychowanków/uczniów; 

   2) zatrudnienie osoby pełniącej funkcje pomocy nauczyciela, asystenta edukacji romskiej,  

        który udziela dzieciom pomocy w kontaktach ze środowiskiem przedszkolnym lub  

        szkolnym, współdziała z rodzicami i organami szkoły. 

§ 101 

Postanowienia końcowe 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści: Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w 

Jackowie. 

2. Szkoła używa  stempla okrągłego o treści : Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w 

Jackowie: 

a) stosowany do pieczętowania świadectw szkolnych,  

b) stosowany do pieczętowania legitymacji szkolnych.  

3. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne 

przepisy. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, a w szczególności: arkusz organizacji 

szkoły, dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen, protokoły i uchwały rady pedagogicznej. 

5. Szkoła może posiadać monitoring wizyjny. 

6. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

7. Statut nadaje Zarząd Fundacji. 

8. Statut jest udostępniony w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły 

www.spjackow.pl. 
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Uchwalony - Uchwałą nr 13/2021/2022 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Fundacji 

„Elementarz” w Jackowie  dnia   3 marca   2022r.  


