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Podstawą prawną niniejszego statutu są:  
1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483 ze zm.). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogóle ONZ 20 listopada 

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

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700 ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz, 1082 ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 60, ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) 

7. Akty wykonawcze MEN wybrane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 

wprowadzające, Karta nauczyciela). 

8. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenie zbiórek publicznych  (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1672 ze zm.) 
9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 13.27 ze zm.) 

10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781 ze zm.) 
11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze 

zm.) 
12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) 
13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  z 2020 r. poz. 

1359 ze zm.) 
14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 
15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 530 ze zm.)  
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Dział I. Przepisy ogólne 

Rozdział 1. Informacje ogólne o szkole 

§1. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:  
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka 

w Zbrudzewie; 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015. Nr poz. 2156 z późn. zm.); 

3) statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły; 

4) regulaminie – należy przez to rozumieć regulaminy poszczególnych organów szkoły 

i regulaminy porządkowe; 

5) dyrektorze i radzie pedagogicznej, samorządzie uczniowskim oraz radzie rodziców – 

należy przez to rozumieć organy działające w szkole; 

6) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, rodziców/prawnych 

opiekunów; 

7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole; 

8) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Śrem; 

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – należy przez to rozumieć 

działającego w imieniu wojewody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu; 

10) poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także poradnię 

specjalistyczną lub instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc. 

 

§2. 
1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zbrudzewie, zwana dalej szkołą 

podstawową, jest placówką publiczną: 

 prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów 
nauczania; 

 przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

 zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach; 

 realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla I, II etapu edukacyjnego; 

 realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniana, klasyfikowania 
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

2. W skład szkoły wchodzą: 

 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zbrudzewie z oddziałami 

przedszkolnymi; 

 Obsługa Finansowo-Księgowa Szkół Wiejskich w Śremie. 

3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Śremskiej 49, 63-100 Śrem. 

4. Szkoła używa pieczęci urzędowej placówki: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 

w Zbrudzewie ulica Śremska 49, 63-100 Śrem; 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Śrem. 

6. Szkołą kieruje dyrektor szkoły powołany przez Burmistrza Śremu w drodze przepisów 

określonych w Prawie Oświatowym. 

7. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. 

8. Szkoła jest jednostką budżetową. 

9. Obwód szkoły obejmuje: Zbrudzewo, Orkowo, Niesłabin, Tesiny. 

10. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I-VIII  

11. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania 

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

prawa. 

12. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne. 

13. Cykl kształcenia trwa 8 lat. 

14. Nauka odbywa się na jedną zmianę. 

15. Do klas szkoły podstawowej przyjmuje się:  
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia 

rodziców/prawnych opiekunów; 
2) na w wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły 
§3 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie  Prawo Oświatowe oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-

profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska. 

 

2. Głównymi celami szkoły jest:  
1) wprowadzenie 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. 
 

3. Do zadań szkoły należy: 
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój 

umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności 
osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 
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4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

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

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 
i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

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

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

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

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

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 
12) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły 
w skróconym czasie; 

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

16) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań 
czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego 
odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich; 

17) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, 
formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości najważniejszymi świętami 
narodowymi i symbolami państwowymi; 

18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 
19) upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form 
organizacyjnych nauczania; 

20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez 
umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 
22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 
23) zapewnienie opieki uczniom wymagającym opieki ze względu na inne okoliczności 

poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 
24) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 
25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, 

rodzicami w celu kształtowanie środowiska wychowawczego w szkole; 
26) 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; 

27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, 
a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 
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28) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 
postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 
30) 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; 

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

32) 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; 

33) obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
i administracji; 

34) 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 
z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u uczniów 

poniższych umiejętności: 

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 

wykorzystywaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 

programowania; 

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. 

5. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które 

wyznaczają cele wychowanie i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na 
wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają 
człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. 

§4. 
Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów 
i rodziców/prawnych opiekunów, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły 
i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły. 

 

§5. 
Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, 
sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 

 

§6. 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania 
o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb. 

 

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny 

szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie 
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak 

i każdego nauczyciela. 



Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zbrudzewie Strona 9 
 

Dział II. Sposoby realizacji zadań szkoły 

Rozdział 1. Informacje wstępne 

§7. 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych 

zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej, 

 

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, 

Konwencji o Prawach Dziecka. 

Rozdział 2. Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do 
użytku w szkole 

§8. 
1. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 

„programem 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 opracowany samodzielnie lub we 
współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program 

nauczania opracowany przez innego autora (autorów) lub program nauczania opracowany 
przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. 

Wprowadzone modyfikacje do programu nauczania nauczyciel wyróżnia innym kolorem 
czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian. 

 

6. Program nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej. 

 

7. Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. 

 

8. Dyrektor szkoły ogłasza szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji 
kierowniczej do dnia 1 września każdego roku. 

 

9. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane są na potrzeby ucznia 
z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

10. Nauczyciel może zadecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem: 
1) podręcznika, materiału edukacyjnego lub; 
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2) materiału ćwiczeniowego lub; 
3) bez zastosowaniu podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt. 1. 

Rozdział 3. Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczenia do 
użytku w szkole 

§9. 
1. Decyzję o wykorzystaniu 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. 

Rozdział 4. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej 

§10. 
1. Podręczniki, materiały 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 wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na 

czas ich użytkowania w danym roku szkolnym. 

4. Podręczniki, materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych 
zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

5. Biblioteka nieodpłatnie:  
1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową; 

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

 

6. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z instrukcją przetwarzania danych w szkole 

w Zbrudzewie. 

 

7. 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. 

 

8. Wydanie materiałów dokonuje bibliotekarz. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń 

kwitują uczniowie/rodzice/prawni opiekunowie. 

 

9. W terminie wskazanym przez bibliotekarza uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki 

i materiały edukacyjne do biblioteki. 
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10. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych, zasady użytkowania wypożyczonych podręczników 

i materiałów edukacyjnych: 

1) czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych 

materiałów bibliotecznych; 

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

ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy zgłosić to 

bibliotekarzowi. 

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

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

5) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym 

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

 
11. 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 przed zakończeniem zajęć dydaktyczno -wychowawczych 
lub w dniu przerwania nauki Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się 
własnością organu prowadzącego; 

 
12. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów 

biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie. 
 

13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 
edukacyjnego w terminie wskazanym przez bibliotekarza, szkoła może żądać od rodziców 
ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego 
ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe 
organu prowadzącego i stanowi dochód budżetu państwa. 

 
14. Ewidencję zbiorów inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna 

instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Dział III. Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

Rozdział 1. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w szkole 

§11. 
1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielania jest 

uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom. 
 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 
bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji jest 
dobrowolny. 

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 
1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 
3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły 
i w życiu oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez 
ucznia; 
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6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 
7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 

socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym; 
8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów 

i rodziców/prawnych opiekunów; 
9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 
10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

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

11) wspieranie nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych w działaniach 

wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 
12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostaniu tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców/prawnych 

opiekunów, nauczycieli; 
15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

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

zorganizowania wynika w szczególności z: 

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych. 

 
5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:  

1) rodzice/prawni opiekunowie; 

2) dyrektor szkoły/przedszkola; 

3) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 

4) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna; 

5) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

6) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/wychowawcy świetlicy lub ucznia; 

7) pracownik socjalny; 

8) asystent rodziny; 

9) kurator sądowy; 

10) organizacja pozarządowa lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 
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6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:  
1) nauczyciele w bieżącej pracy ucznia na zajęciach; 

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

pedagogicznej, w szczególności: 

a) pedagog, 

b) psycholog szkolny, 

c) logopeda, 

d) terapeuta pedagogiczny 

e) pedagog specjalny. 

Rozdział 2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

§12. 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela 

w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na: 
1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb; 
2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowaniu skutecznej metodyki 

nauczania; 
3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 
4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

 

2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze 

terapeutycznym; 

5) zajęcia logopedyczne; 

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

 

3. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to: 
1) porady i konsultacje dla uczniów - udzielane i prowadzone przez pedagoga 

i psychologa szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu; 
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 w zakresie rozwijania umiejętności 
uczenia się; 

4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na 
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i na wniosek 
rodziców/prawnych opiekunów dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia 
mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych. 

Rozdział 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu. 

§13 

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach potencjału 

twórczego uczniów; 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału 

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

prospołecznych; 

5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna, szkoły. 

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

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują 
pracę: 
1) na lekcji; 
2) poza lekcjami; 
3) poza szkołą. 

 
3. Uczeń zdolny ma możliwość:  

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

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

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

lekcyjnych i w domu; 

4) realizowanie indywidualnego programu nauki lub indywidualnego roku nauki. 

 

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 
ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

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

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnią psychologiczno-

pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności zainteresowań kierunkowych 
ucznia; 

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

 

5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 
z rodzicami/prawnymi opiekunami, uczniem, prowadzenie obserwacji pedagogicznych 
oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Rozdział 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

§14. 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 
1) posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia; 
2) posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadającym orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 
orzeczenia; 

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach zdrowotnych ucznia – 
na podstawie tej opinii. 

 

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

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela 

tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 



Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zbrudzewie Strona 15 
 

 

3. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym 

z uczniem, w przypadku, gdy stwierdza taką potrzebę. 

 

4. Wychowawca klasy informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia o potrzebie objęcia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. 

 

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

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowawca zasięga opinii nauczycieli 

uczących w klasie. 

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

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica/prawnego opiekuna. 

 

7. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do odmowy świadczenia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku. 

 

8. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją 

i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. 

 

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

w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia. 

 

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

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

rodziców/prawnych opiekunów, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej 

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia. 

 

11. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest zobowiązany prowadzić 

dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać 

ewaluacji pracy własnej. 

 

12. W szkole zatrudniony jest pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, w miarę 

potrzeb specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

 

13. Porad dla rodziców/prawnych opiekunów udzielają, w zależności od potrzeb: pedagog, 

pedagog specjalny, psycholog, logopeda oraz inny nauczyciele posiadający 

przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. 

Rozdział 5. Procedura w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 

§15. 

Zadania nauczyciela, wychowawców i specjalistów w szkole: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

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

uczestnictwo w życiu szkoły: 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w procesie diagnostycznym 
i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier 
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i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo 
w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania 

ucznia oraz planowania dalszych działań. 

 

§16. 

Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności: 
1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu 

rozpoznawanie u uczniów: 
a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz 
ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczniu się, a także potencjału 
ucznia i jego zainteresowań, 

b) szczególnych uzdolnień. 

 

§17. 

Zadania pedagoga i psychologa: 

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, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwa 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 szkoły; 
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań w zakresie 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; inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych 
i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; pomoc rodzicom/prawnym opiekunom 

i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier 

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 
w życiu szkoły; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§18. 

Zadania pedagoga specjalnego:  
1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie 
zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 
b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 
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lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 
2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno- terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w: 
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w 

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

b) udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej w bezpośredniej pracy z 
uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb 

uczniów. 
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom; 
5) współpraca w zależności od potrzeb z innymi podmiotami; 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkoły. 

§19. 

 

Zadanie terapeuty pedagogicznego: 
1) prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 
trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniającym uczniom aktywne i pełne uczestnictwo 
w życiu szkoły; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 
edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów: 
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

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

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§20. 

Zadania logopedy: 
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców/prawnych 

opiekunów uczniów i nauczycieli w zakresie symulacji rozwoju mowy uczniów 
i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 
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a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier 
i ograniczeń utrudniających funkcjonowaniu ucznia i jego uczestnictwa 
w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§21. 

Zadania doradcy zawodowego: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

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

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań 

w zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§22. 
Zadania nauczyciela współorganizującego: 

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie 

z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych 

realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie; 

2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup 

wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, 

niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych 

w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup 

wychowawczych; 

4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym 

zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod 

pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

5) prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć 

rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych; 

 

Rozdział 6. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom 
niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym 
niedostosowaniem społecznym 

§23. 
W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 
społecznym: 

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

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny 

i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychicznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni psychologiczno-

pedagogicznej i możliwości organizacji szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

 

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

 

§24. 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie orzeczenia 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą 

słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełno 

sprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu 

edukacyjnego. 

 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego 

języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia edukacyjnego. 

 

§25. 
Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniami 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§26. 

1. W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

2) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

4) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem 

kształcenia i zawodu. 

 

2. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadanie przez 
tego ucznia lub absolwenta orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

§27. 
Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej organizowanej w szkole. 

 

§28. 
1. W szkole powołuje się zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 
o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego. Zespół 
opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). 
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2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu oraz 
nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.  

 
3. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonania okresowej wielospecjalistycznej 
oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie 
posiedzenia zespołu. 

 
4. Rodzice/prawni opiekunowie otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 

 
5. W przypadku nieobecności rodziców/ prawnych opiekunów na posiedzeniu zespołu 

rodzice/prawni opiekunowie są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej 
o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

 
6. 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. 

Rozdział 7. Nauczanie indywidualne 

§29. 
1. Uczniowie, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 
 

2. Nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas 
określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu 
z organem prowadzącym szkołę. 

 
3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 

wskazaniami w orzeczeniu. 

 
4. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości 
psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów których uczeń jest zwolniony, 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
5. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków 

z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu, z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, 
dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym 
udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach 
i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje 
o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/prawnych opiekunów 
odnotowywane jest w dzienniku nauczania indywidualnego. 

 
6. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego 

w przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie złożą wniosek o zawieszenie nauczania 
indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę 
zdrowia ucznia umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły. 

 

7. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego 

wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły, dyrektor szkoły 

w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić 
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poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący 

szkołę. 

 

8. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na 

zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

 

Rozdział 8. Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

§30. 
1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien 
wykazać się: 
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów; 
2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec 

półrocza/roku szkolnego. 

 

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

3. Zezwolenia na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielona po upływie 
co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej 
klasyfikacji. 

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

zajęć edukacyjnych, przewidzianego w planie nauczania danej klasy. 

 
5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania 

z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego 
roku szkolnego. 

 
6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:  

1) uczeń – za zgodą rodziców/prawnych opiekunów; 

2) rodzice/prawni opiekunowie; 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek - za zgodą rodziców/prawnych opiekunów. 

 
7. Nauczyciel prowadzący zajęci edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje 

program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 
 

8. 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. 

 
9. Po otrzymaniu wniosku, dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 
10. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku 

szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest 
pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego. 

 
11. Zezwolenia udziela się na czas określony. 
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12. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela-opiekuna i 
ustala zakres jego obowiązków. 

 
13. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy 

lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole 
wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie. 

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

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

 
16. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

 
17. 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”. 

 

Dział IV. Organy szkoły i ich kompetencje 
§31. 

Organami szkoły są: 

dyrektor szkoły;  
 2) rada pedagogiczna; 

 3) rada rodziców;  
 4) samorząd uczniowski. 

§32. 
Każdy z wymienionych organów w § 30 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy 
kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. 
Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

 

Rozdział 1. Dyrektor szkoły 

§33. 

Dyrektor szkoły:  
1) kieruje szkoły jako jednostką samorządu terytorialnego; 

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) jest przewodniczącym rady pedagogicznej; 

4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

5) Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa 

prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe. 

 

§34. 
1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest 

bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. 
 

2. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej. 
 

3. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości 

pracy; 
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2) przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz 
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 
stanowiących; 

4) wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem; 
5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 
6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów 

w szkole; 
7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 
8) przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne 

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 
9) dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 
10) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw 

podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku 
następnego roku szkolnego; 

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

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

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

14) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, szkolnym klubem wolontariatu 
i samorządem uczniowskim; 

15) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 
których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w szkole; 

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

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

18) organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na cele poprawę 
jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

19) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje nauczanie indywidualne na 
zasadach określonych w statucie szkoły; 

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

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

22) powołuje  spośród  nauczycieli  i  specjalistów  zatrudnionych  w  szkole  zespoły 
przedmiotowe problemowo-zadaniowe i Zespoły do spraw pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, o której mowa w statucie szkoły; 

23) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych 
ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne 
przepisy; 

24) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodne 
z zasadami określonymi w statucie szkoły; 
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25) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienia ucznia do innej szkoły 
podstawowej w przypadkach określonych w statucie szkoły; 

26) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie 
ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części 
w szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku, dyrektor składa wniosek 
w porozumieniu z rodzicami ucznia/prawnymi opiekunami; 

27) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych 
i organizacyjnych, 

28) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego 
w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną 
i radę rodziców; 

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

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

31) na udokumentowany wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do 
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 
rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki 
drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
zwalnia na podstawie tego orzeczenia; 

32) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

33) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych 
i sprawdzających na zasadach określonych w statucie szkoły; 

34) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni 
nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc 
nauczyciela; 

35) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładania kształcenia nauczycieli w sprawie 
organizacji praktyk studenckich. 

 

4. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po 
zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe do 21 
kwietnia organowi prowadzącemu; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 
oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych; 

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

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

wolnych; 
6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach gdy 

występuje zagrożenia zdrowia uczniów; 
7) 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; 

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

dbałości o estetykę i czystość; 
10) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 
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11) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 
radzie pedagogicznej i radzie rodziców; 

12) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

13) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 
technicznego urządzeń na szkolnym boisku; 

14) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły 
twory stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 

15) organizuje prace konserwacyjno-remontowe orz powołuje komisje przetargowe; 
16) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

17) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 
zgodnie z odrębnymi przepisami; 

18) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
 

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

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innym pracownikami szkoły; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 

samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych 

kierowniczych w oparciu o opracowane szczegółowe kryteria oceniania; 

4) decyduje o skierowaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy 

w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na 

stanowiskach urzędniczych w szkole; 

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

7) dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 

8) przyznaje nagrody dyrektora, wymierza kary porządkowe nauczycielom 

i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 

9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli 

i pracowników; 

10) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem postępowania 

administracyjnego; 

11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi 

przez organ prowadzący; 

15) dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym; 

18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do 

opiniowania i zatwierdzania; 

19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

 

6. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim; 

2) powołuje komisję stypendialną; 

3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialne i rady pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za 

osiągnięcia sportowe; 

4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 
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5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki 

medycznej w szkole. 

 

§35. 
Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. 
Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym 
ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

§36. 
1. Dyrektor szkoły tworzy, stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, 

w przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, za zgodą organu 
prowadzącego szkołę. 
 

2. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz organu prowadzącego 

szkołę, dyrektor szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko 
kierownicze. 

Rozdział 2. Rada pedagogiczna 

§37. 
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej 
wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
 

2. Szczegółowe  zasady organizacji  i  funkcjonowania  Rady Pedagogicznej określa 
Regulamin Rady Pedagogicznej. 

 

3. Rada pedagogiczna działa na zasadzie zebrań plenarnych, którym przewodniczy dyrektor 
szkoły, jako jej regulaminowy przewodniczący. Przewodniczącemu przysługuje 
w sprawach nierozstrzygniętych głos decydujący. W zebraniach rady pedagogicznej mogą 
także brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez przewodniczącego za zgodą lub 
na wniosek rady pedagogicznej, goście lub przedstawiciele organów, którym to prawo 

przysługuje z urzędu. 

 

4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 
protokołowane przez protokolanta. Rada pedagogiczna powołuje swe stałe i czasowe 
komisje regulaminowe, ustanawia ich zakresy zadań i rozlicza. 

 

5. Decyzje rady pedagogicznej są podejmowane w formie uchwał zwykłą większością 
głosów w obecności, co najmniej połowy obecnych na posiedzeniu jej członków. 

 

6. Wotum separatum zgłoszone przez członka rady pedagogicznej do treści uchwały nie 
zwalnia go od jej wykonania, jeżeli została prawidłowo podjęta. 

 

7. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady 
pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców/ prawnych 
opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

8. Przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i planowanym 
porządku obrad. Zebrania Rady pedagogicznej mogą odbywać się przy wykorzystaniu 

środków komunikacji na odległość, umożliwiających uczestnictwo w zebraniu wszystkim 
członkom rady pedagogicznej. 
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9. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę innych bieżących 
potrzeb. 

 

10. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na pisemny wniosek, co najmniej 
1/3 nauczycieli, rady rodziców oraz na wniosek organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny lub organu prowadzącego szkołę. 

11. Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 
1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły; 

3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po 
uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu do spraw pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i zgody rodziców/prawnych opiekunów; 
4) może wrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego 

rodziców/prawnych opiekunów nie klasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 

edukacyjne w szkolnym programie nauczania; 
5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 

6) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 
7) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego; 

8) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej 
szkoły; 

9) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
10) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu; 

11) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

 

12. Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 
1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 
2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie 
przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii 
w trakcie nauki w szkole podstawowej; 

4) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 
5) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
6) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 
ponadwymiarowych; 

7) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień; 

8) opiniuje projekt finansowy szkoły; 
9) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 
10) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 
11) wydaje opinie na okoliczność przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora; 
12) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 
13) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 
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14) opiniuje kandydatów na stanowiska wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 
kierownicze. 

 

13. Rada pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu; 

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły 

lub z innych funkcji kierowniczych w szkole; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw we wewnętrznych szkoły; 

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 

5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 

organu prowadzącego; 

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

7) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, 

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

8) ma prawo składania wniosku wspólnie z radami rodziców i samorządami 

uczniowskimi o zmianę nazwy szkoły i nadania imienia szkole; 

9) może wybierać delegatów do rady szkoły, jeśli taka będzie powstawała; 

10) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 

szkoły; 

11) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 

12) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli. 

 

14. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i zatwierdza go po 
uzyskaniu opinii większości, rady rodziców, samorządu uczniowskiego. 

Rozdział 3. Rada Rodziców 

§ 38. 

1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 

 

2. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkoły. 

 

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania rady rodziców określa Regulamin Rady 

Rodziców. Rada rodziców może podejmować czynności przy wykorzystaniu środków 

komunikacji na odległość. 

 

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

szkoły; 

5) opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada rodziców 

przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie 

opinii nie wstrzymuje postępowania; 

6) opiniowanie eksperymentu pedagogicznego do wprowadzenia w szkole; 

7) opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 

8) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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5. Rada rodziców może: 
1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty; 
2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 
na stanowisko dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez 
organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

 

4. Dyrektor szkoły zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale 
z nią współpracuje. 
 

5. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł 
przewidzianych przepisami prawa przeznaczonych na wspieranie statutowej działalności 
szkoły. Zasady wydatkowania zgromadzonych funduszy określa Regulamin Rady 
Rodziców. 

Rozdział 4. Samorząd uczniowski 

§39. 

1. Wszyscy uczniowie z mocy prawa tworzą samorząd uczniowski. 

 

2. Samorząd uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu szkoły poprzez Radę 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania samorządu uczniowskiego określa 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

5. Dyrektor zapewnia samorządowi uczniowskiemu warunku działalności na terenie szkoły, 

zgodnej z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego. 

 
6. Samorząd  uczniowski  może  przedstawić  dyrektorowi  szkoły  oraz  radzie pedagogicznej 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw ucznia takich jak:  
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami;  
2) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań;  

3) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;  
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  
z dyrektorem szkoły;  
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego. 
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Rozdział 5. Zasady współpracy organów szkoły 

§40. 
1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 
swoich kompetencji. 
 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny, Plany działania powinny 
być uchwalone do końca września, Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi 
szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły. 

 
3. Każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się 

do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub 
stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

 
4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

 
5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących 

podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał 
gromadzonych pod nadzorem dyrektora szkoły. 

 
6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez 

swoją reprezentację; radę rodziców i samorządu uczniowskiego, a radzie pedagogicznej 
w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

 
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

 
8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowanie, opieki 

i kształcenia dzieci według zasad ujętych w statucie szkoły. 

 

Rozdział 6. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. 

§41.  
1. W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców: 

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

dyrektora szkoły; 

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

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

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

sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany 
jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów szkoły, w tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego 
przedstawiciela do pracy w zespole. 

 
3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzi postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 
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4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 
rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zależenia do organu 

prowadzącego. 
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Dział V. Organizacja nauczania 

Rozdział 1. Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

§42. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są : 
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane zgodnie z ramowym 

planem nauczania; 
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły; 
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym. 

 

§43. 

1. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału 

na grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 

edukacyjnych: zajęcia z języka obcego, specjalistyczne z wychowania fizycznego, 

plastyki, techniki; 

4) w toku nauczania indywidualnego; 

5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

6) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 
2. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces 

dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.1. 

Rozdział 2. Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u 

§44. 
1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców/prawnych opiekunów szkoła organizuje naukę 

religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

2. Życzenie, o którym mowa w ust.1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 
Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być jednak 
zmienione. 

 
3. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w 

dwóch rodzajach zajęć. 

 
4. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się 

każdą z ocen. 

 

§45. 

1. Uczniom danego oddziału lub grupie oddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy 

o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach 

godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 

5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

 

2. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1 jeżeli jego 

rodzice/prawni opiekunowie zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw 

wobec udziału ucznia w zajęciach. 
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3. Zajęcia, o których mowa w ust.1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję 

ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

Rozdział 3. Zwalnianie uczniów z zajęć 

§46. 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

 
2. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli 

okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 
informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

§47. 
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 słychu, 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 albo indywidualnego nauczania, zwolnienie 
z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie orzeczenia. 
W przypadku zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
 

§48. 
Nauczyciel jest zobowiązany do określenia wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia, 
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe na 
podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 
specjalistycznej. 
 

Rozdział 4. Kształcenie na odległość 

§49. 
 

1. Zajęcia w przedszkolu, szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na 

danym terenie: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 

uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów 

innego niż określone w pkt 1-3. 

2. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje 

dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia 

te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, 

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczyciele, uczniem i rodzicem,  
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3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie 

określonych działań, 

4) w inny sposób niż określone w pkt 1-3, umożliwiający kontynuowanie procesu 

kształcenia. 

4. o sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Dział VI. Organizacja wychowania i opieki 

Rozdział 1. Wolontariat w szkole 

§50. 

1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

 

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

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania 

w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne 

i kulturalne. 

 

3. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat 

i przedłożył pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na działalność w klubie. Wpisani 

mogą być uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/prawnych 

opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod 

nadzorem nauczyciela-koordynatora. 

 

4. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:  
1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw; wrażliwości na potrzeby innych, 

empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 
4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym i lokalnym; 

5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie 
konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 

6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze 
wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach 

prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych 
przez inne organizacje; 

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 
8) promowanie idei wolontariatu; 

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

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

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

 

5. Wolontariusze:  
1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; 
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2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie 

pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna; 

3) warunkiem wstąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie 

pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda 

rodziców/prawnych opiekunów; 

4) po wstąpieniu do Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie 

przestrzegania zasad wolontariatu i regulamin, obowiązujący w szkole; 

5) mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki 

i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych; 

6) wywiązują się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 

7) kierują się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską 

o innych; 

8) wpisują do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać 

także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której 

wolontariusz działa; 

9) systematycznie uczestniczą w pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu, a także 

w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy; 

10) aktywnie włączają się w działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz 

wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszają własne propozycje 

i inicjatywy; 

11) swoim postępowaniem starają się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentują 

swoją szkołę i są przykładem dla innych; 

12) są  zobowiązani  przestrzegać  zasady  zawarte  w  Regulaminie  Szkolnego  Klubu 

Wolontariatu; 

13) mogą zostać skreśleni z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Szkolnego Klubu Wolontariatu. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego 

Klubu Wolontariatu. 
 

§51. 
1. Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel-koordynator, który zgłosił 

akces do opieki i uzyskał akceptację dyrektora szkoły. 
 

2. Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu ma prawo angażować do koordynowania lub 
sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników 
pedagogicznych lub deklarujących pomoc rodziców/prawnych opiekunów. 

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

koordynatora. 

 
4. Na koniec każdego okresu odbywa się zebranie w celu podsumowania działalności, 

przedłożenia wniosków, dokonywania oceny efektywności prowadzonych akcji, 
wskazanie dalszej działalności. 

§52. 

1. Formy działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) działania na rzecz środowiska szkolnego; 

2) działania na rzecz środowiska lokalnego; 

3) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły. 

 

2. Na każdy rok szkolny koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu wspólnie z członkami 
opracowuje plan pracy. 
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§53. 

1. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa: 
1) świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym 

w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie 

o możliwości jego rozwiązania; 

2) na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest zobowiązany 

potwierdzi na piśmie treść porozumienia, a także wydać pisemne zaświadczenie 

o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych 

świadczeń; 

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

świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w dzienniczku wolontariusza; 

4) jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przed okres dłuższy niż 30 dni, 

porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. W przypadku, gdy działania 

w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod 

nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia; 

5) do porozumień zawieranych między korzystającym, a wolontariuszem w zakresie 

nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnie 1964 

roku – Kodeks cywilny; 

6) korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń; 

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

obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym 

z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami; 

8) korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki 

wykonywania przez niego świadczeń, w tym w zależności od rodzaju świadczeń 

i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem, odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariusza na rzecz szkoły obowiązek 

ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest 

poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania; 

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

korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków; 

10) korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie 

wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu; 

11) w wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia 

spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia; 

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

uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu, szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

§54. 

1. Nagradzanie wolontariusza ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego 

działalności. 

 

2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną 

i społeczną, zgodnie z zasadami opisanymi w statucie szkoły. 

 

3. Formy nagradzania: 

1) pochwała dyrektora na szkolnym apelu; 

2) przyznanie dyplomu; 

3) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego; 

4) pisemnie podziękowanie do rodziców; 
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5) nagroda rzeczowa; 

6) nominowanie wyróżniającego się wolontariusza do tytułu „Wolontariusz Roku”; 

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

ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przynajmniej przez 

dwa lata nauki systematycznie włączał się działania Szkolnego Klubu Wolontariatu, 

rzetelnie wywiązywał się z obowiązków wolontariusza. 
 

§55. 

1. Szczegółową organizację Szkolnego Klubu Wolontariatu w szkole określa Regulamin 

Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

 

2. Każdy uczeń, który nie przystąpił do Szkolnego Klubu Wolontariatu może podejmować 

działania pomocowe na zasadach określonych w statucie szkoły. 

 

3. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego 

Światowy Dzień Wolontariusza. 

 

Dział VII. System doradztwa zawodowego 

Rozdział 1. Założenia programowe 

§56. 
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań 

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

2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań 
i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat 
otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu 
człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak 
aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami 

i zainteresowaniami. 

 

3. Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na 
poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za 
własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, 
a w klasach VII-VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i 
kariery zawodowej. 

 

4. Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, żeby była 
trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi szkoły 
i rodziców/prawnych opiekunów. 

 

5. Planowane zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz 
w edukacjach przedmiotowych w klasach I-VI mają za zadanie rozbudzać ciekawość 
poznawczą dzieci oraz motywację do nauki, kształtować umiejętności i postawy do 
naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiać poznawanie interesujących dzieci 
zawodów, kształtować gotowość do wyborów edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju 

zajęć technicznych, wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism. 

 

6. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, 
oczekiwane efekty i metody pracy. 
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7. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 
zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów, ważnych przy dokonywaniu 
w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych. 

 

8. Cele szczegółowe: 

1) w klasach I-IV szkoły podstawowej: 

a) wyjaśnianie znaczenia pracy w życiu człowieka, 

b) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może 

wykonywać, 

c) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swoje przyszłości, 

d) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji 

w wyborze właściwego zawodu, 

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

możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia, 

f) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości. 

2) w klasach VI-VIII szkoły podstawowej: 

a) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi 

edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji, 

b) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem 

przyszłej szkoły i zawodu, 

c) rozbudowanie aspiracji zawodowych i motywowania do działania, 

d) wdrażanie uczniów do samopoznania, 

e) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 

f) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron, 

g) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, 

h) wyrabianie szacunku dla samego siebie, 

i) poznanie możliwych stron form zatrudnienia, 

j) poznanie lokalnego rynku pracy, 

k) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

l) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych, 

m) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych, 

n) poznawanie różnych zawodów, 

o) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

9. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: 

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki doradczych na rzecz młodzieży; 
2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży; 

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe; 
4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom; 

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym 
wyborze szkoły; 

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

8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa 
zawodowego; 

9) w zakresie współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami: 
a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 
d) iindywidualne spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami, którzy zgłaszają 

potrzebę doradztwa zawodowego. 
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Dział VIII. Organizacja szkoły 

Rozdział 1. Baza szkoły 

§57. 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:  
1) sale przedszkolne z zapleczem higienicznym; 

2) sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem; 

3) pracownię komputerową z dostępem do Internetu; 

4) pomieszczenie biblioteczne; 

5) pomieszczenie świetlicowe; 

6) salę gimnastyczną; 

7) gabinet pedagoga-logopedy; 

8) gabinet psychologa; 

9) sklepik szkolny; 

10) szatnię; 

11) boisko wielofunkcyjne. 

Rozdział 2. Organizacja nauczania 

§58. 
1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy 
dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się 
w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września. 
 

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

§59. 

1. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolny System 

Oceniania. 

 

§60. 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 
nauczania oraz sugestii organu prowadzącego szkołę. 
 

2. Podstawę organizacji pracy szkoły poza arkuszem organizacji szkoły w danym roku 
szkolnym stanowią: 

1) plan pracy szkoły (dydaktyczny, wychowawczo-profilaktyczny), zatwierdzony przez 
radę pedagogiczną; 

2) szkolny zestaw programów nauczania wskazany przez nauczycieli uczących w danym 
oddziale, zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

3) plan wychowawców klas. 

 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§61. 

1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu 

uczniowskiego, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno w wymiarze 8 dni.  
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2. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców/ prawnych opiekunów o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych 

dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust.1. 

 

3. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust.1 w szkole organizowane są zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów 

o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu. 

 

§62. 
1. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 
 

2. Liczba uczniów w klasach I-III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności 
przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły. 

 
3. W przypadku zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25, w klasach I-III dyrektor 

szkoły dokonuje: 

1) podziały oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej rady rodziców lub; 

2) zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonania podziału. 

 

4. Liczebność uczniów w klasach IV-VIII określa organ prowadzący. 

 

5. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia dyżury nauczycielskie, które sprawują 

nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły w miejscach przebywania dzieci podczas 

przerw międzylekcyjnych. 

 

Rozdział 3. Działalność innowacyjna 

§63. 
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są 

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

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

być wprowadzona w całej szkole, w oddziale lub w grupie. 

 

3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami z zakresie 
działalności innowacyjnej. 

Rozdział 4. Świetlica szkolna. 

§64. 
1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności szkoły, która 

wyodrębnia z zasobów lokalnych wyposażone w odpowiedni sprzęt pomieszczenie, 
gwarantuje niezbędne kadry. 
 

2. Uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 
rodziców/prawnych opiekunów szkoła umożliwia korzystanie ze świetlicy. 

 
3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz 

rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. 
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4. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. 
Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 
5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, których liczebność nie powinna 

przekroczyć 25 uczniów. 
 

6. Do zadań świetlicy należy: 
1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły; 

2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowego; 
3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie 

nawyków higieny; 
4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; 

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

6) wyrabianie u uczniów samodzielności; 
7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze; 

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji. 

 

7. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:  
1) zajęć specjalistycznych; 

2) zajęć według indywidualnych zainteresowań uczniów; 

3) zajęć utrwalających wiedzę; 

4) gier i zabaw rozwijających; 

5) zajęć sportowych. 

Rozdział 5.Biblioteka szkolna 

§65. 

1. Biblioteka jest: 

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą 
w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje 
biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów i rodziców/prawnych opiekunów; 
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

 
2. Biblioteka służy do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych 

szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 
pedagogicznej wśród rodziców/prawnych opiekunów oraz wiedzy o regionie. 
 

3. Biblioteka zajmuje pomieszczenie budynku, które przeznaczone są na gromadzenie, 
opracowywanie i przechowywanie księgozbioru oraz umożliwia uczniom, pracownikom, 
rodzicom/prawnym opiekunom korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie poza 
bibliotekę. 

 
4. Zdaniem biblioteki jest: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów 

bibliotecznych; 

2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego; 

3) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej; 

4) prowadzenie działalności informacyjnej; 

5) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych 

i informacyjnych w miarę możliwości finansowych szkoły; 

6) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

7) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

8) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania 

uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 
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9) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

10) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

11) organizacja wystaw okolicznościowych, uroczystości, spotkań z ciekawymi ludźmi 

oraz prowadzenie konkursów czytelniczych; 

12) współpraca z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Śrem. 

 

5. Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 
przedmiotowych; 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę 
i jej zbiory; 

c) zapoznanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania 

informacji; 
d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 

zainteresowań i potrzeb; 
e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami 
w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu 

kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia; 
f) udostępnianie zbiorów zgodnie z „Regulaminem korzystania z biblioteki 

i czytelni”. 

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 
a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażanie i estetykę biblioteki; 

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej 
potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji; 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych; 
d) prowadzenie ewidencji zbiorów; 

e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne i konserwacja 
zbiorów; 

f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej; 
g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki, dziennej i okresowej, 

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów; 

h) planowanie pracy: opracowanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki 
oraz terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych; 

i) składanie do dyrektora rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu 
czytelnictwa w szkole; 

j) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego 
warsztatu pracy. 

 

6. Działalność biblioteki reguluje „Regulamin korzystania z biblioteki i czytelni”. 
 

7. W bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe dostępne w godzinach 
funkcjonowania biblioteki. Z komputerów mogą korzystać: uczniowie, rodzice/prawni 
opiekunowie i pracownicy szkoły. 

 

Rozdział 6.Korzystanie z posiłku 

§66. 
 

Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego 

spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. 
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Dział IX. Oddziały przedszkolne 

Rozdział 1. Informacje ogólne 

§67. 

1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 

 

2. Oddział przedszkolny w szczególności: 

1) realizuje podstawę programową wychowana przedszkolnego; 

2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. 

 

§68. 
1. Odział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. 

 
2. Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 8:00 do 13:00, zatwierdzonych przez organ 

prowadzący. 

 
3. Oddział przedszkolny jest czynny pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, 

bezpłatnie przez 5 godzin dziennie. 

 
4. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 

§69. 

1. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

 

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest według przyjętego 

przedszkolnego programu nauczania umożliwiającego realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

 

3. Sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego dokumentacji regulują 

odrębne przepisy. 

 

§70. 

1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25. 

 

2. Dyrektor powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, 

zależnie od zgody organu prowadzącego. 

3. Dyrektor powierza każdy oddział przedszkolny opiece wychowawczej jednej 

nauczycielce, która prowadzi go do końca roku szkolnego. 

 

4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej i jej skuteczności 

pożądane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przedszkolny przez wszystkie lata 

pobytu dzieci w przedszkolu. 

 

Rozdział 2. Cele  i zadania 

§71. 

1. Oddziały przedszkolne realizują następujące zadania: 
1) prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych 

wychowania przedszkolnego; 
2) współdziałają z rodziną pomagając jej w kształtowaniu postaw społecznych dziecka; 
3) umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole; 
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4) zapewniają opiekę nad dziećmi, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój wychowanków 
oraz pomoc pracującym rodzicom/prawnym opiekunom w zapewnianiu opieki ich 
dzieciom; 

5) udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej; 
6) organizują opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi; 
7) umożliwiają dzieciom funkcjonowanie we wspólnocie rówieśniczej; 
8) dostosowują pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą do potrzeb i możliwości 

wychowanków; 
9) kształtują poczucie tożsamości narodowej i kulturowej; 
10) organizują naukę religii na zasadzie dobrowolności. 

 

2. Do podstawowych celów oddziałów przedszkolnych należą: 
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

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

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 
relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa 
w zabawach i grach sportowych; 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 
dla innych; 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości 
i umiejętności, które są ważne dla edukacji szkolnej. 

 

3. Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu 
poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych 
obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie 
I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia  nauki 
w szkole (diagnoza przedszkolna): 
1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, aby mogli je w osiągnięciu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, 
wspomagać; 

2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu 
wspomagania i  korygowanie  rozwoju  dziecka,  który  będzie  realizowany  w  roku  
poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; 

3) pracownikom  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  do  której  skierowane  
zostanie dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

 

4. Oddziały przedszkolne realizują swoje zadania poprzez: 

1. realizację podstawy programowej i przygotowanie dziecka do nauki w szkole; 

2. wykorzystanie materiałów oraz wskazówek metodyków i wizytatorów; 
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3. doskonalenie metod pracy, korzystanie z bieżących publikacji, samokształcenie; 

4. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez realizację treści z dziedziny 

wychowanie zdrowotnego, społeczno-moralnego, umysłowego, technicznego 

i estetycznego; 

5. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka; 

6. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

przedszkola poprzez wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

i higieny: 

a) racjonalne i regularne żywienie dzieci, 

b) higiena pomieszczeń przedszkola, 

c) ochrona układu nerwowego, higiena dnia, ochrona dzieci przed urazami 

i wypadkami, 

d) opieka profilaktyczno-lecznicza (współpraca z lekarzem, higienistką). 

 
5. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w oddziale 

przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem szkoły, kładąc nacisk na ich 

bezpieczeństwo. Na zajęcia terenowe z grupą wychodzi nauczycielka. 

 

Rozdział 3. Bezpieczeństwo dzieci 

§72. 

1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności poprzez: 
1) sprawowanie przez nauczycieli, którym powierzono dzieci, opieki nad nimi; 

2) przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka 

przez rodziców/prawnych opiekunów pod opiekę nauczycieli; 
3) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa - zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym. 

 

2. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie organizowanych 

wycieczek, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały przedszkolne 
uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora oraz - w razie 

potrzeby – za zgodą dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice/prawni 
opiekunowie. 

 
3. Obowiązki opiekunów podczas organizowanych wycieczek określają odrębne przepisy. 

 

 

 

§ 73. 

1. Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego nie są podawane żadne leki. 

 

2. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym 

nauczyciela lub dyrektora placówki. 

 

3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia tylko zdrowego dziecka, a w przypadku 

otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w oddziale przedszkolnym 

do jego niezwłocznego odebrania. 
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Rozdział 4. Zasady rekrutacji do oddziału  przedszkolnego. 

§74. 
1. Do oddziałów przedszkolnych mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Do 

oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie 
odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązki szkolnego. 
 

2. Rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych przeprowadza się w oparciu o zasadę 
powszechnej dostępności. 

 

3. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji elektronicznej ustalane są, co roku przez organ 
prowadzący i dostępne są na stronie internetowej tego organu. 

 

4. Niepodpisanie przez rodziców w wyznaczonym terminie oświadczenia potwierdzającego 

wolę kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego jest równoznaczne 
z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym. 

 

5. Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowanie przedszkolnego podlega 
egzekucji w trybie przepisów i postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Rozdział 5. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału 
przedszkolnego 

§75. 
1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest przez 

rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią. 
 

2. Nauczycielka nie może powierzyć dziecka osobie nieznanej, bądź małoletniej. 

 
3. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej. 

 
4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przekazać dziecko pod opiekę 

nauczycielce, wyklucza się pozostawienie samych dzieci przed budynkiem szkoły lub 
w szatni. 

 
5. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi. 

 
6. Niedopuszczalne jest przyprowadzenie i odbieranie dziecka przez osobę w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających. 

 

 

Rozdział 6. Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym 

§76. 

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek: 

1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych; 

2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych; 

3) włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie; 

4) stosowania się do przyjętych zasad ustalanych przez nauczyciela, a obowiązujących 

całą grupę. 

 

2. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do: właściwie 

zorganizowanego procesu wychowawczego, edukacyjnego i opiekuńczego, zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej; 
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1) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i zajęć organizowanych poza 

przedszkolem, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej zgodnie z Konwencją 

Praw Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ 

2) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

5) uzyskiwania pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń, w tym pomocy 

specjalistycznej. 

 

Dział X. Nauczyciele 

Rozdział 1 Zadania nauczycieli 

§77. 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

 

§78. 

1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) dbałość o życie i zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę; 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego; 

3) kształcenie i wychowanie młodzieży, w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 

i światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie niepowodzeń szkolnych; 

7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

8) 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; 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w literach a-c, który 

objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 

e) posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym. 

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy 

i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

11) uzasadnianie wystawionych ocen w sposób określony w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania; 
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12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodziców/prawnych opiekunów; 

13) udostępnianie  pisemnych  prac  uczniów  zgodnie  z  Wewnątrzszkolnym  Systemem 

Oceniania; 

14) informowanie rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych rocznych 

klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania; 

15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, między 

innymi poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań 

przygotowanie do udziału w konkursach i zawodach; 

16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 

rozpoznawanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

17) współpraca z wychowawcą; 

18) indywidualne kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów; 

19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej 

i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz 

innych formach doskonalenia; 

20) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami w organizacji, kole 

przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

21) przestrzeganie dyscypliny pracy, aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualnie rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu pracy; 

22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów; 

23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowaniu godności 

osobistej ucznia; 

24) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów 

i rodziców/prawnych opiekunów; 

25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze. 

26)  Nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ 

obowiązującego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu dwóch tygodni, w 

trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, 

wychowanków i rodziców. 

 

Rozdział 2 Zadania wychowawców klas 

§79. 
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

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

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

uczniów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków 

rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków, 
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną: 
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4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) ułatwianie adaptacji w środowisku wychowawczym oraz pomoc w rozwiązywaniu 
konfliktów z rówieśnikami; 

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 
niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do 
współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 
9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem 

i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 
10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej 

mu klasie w celu uzyskania zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu 
udzielania im pomocy w szkole; 

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

12) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego 
i efektywnego organizowania sobie pracy; 

13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu 
wolnego; 

14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 
między innymi poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, 
rajdów; 

15) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 
stron ich osobowości; 

16) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 
higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 
szkołą; 

17) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia; 
18) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych. 

 
3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii 

ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród 
i udzielania kar. 

 

Rozdział 3. Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniów 

§80. 
1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych organizowanych 

przez szkołę. 
 

2. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie 
bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

 
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

dyrektora szkoły. 

 
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa. 

 
5. Nauczyciel zobowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. 
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6. Nauczyciel zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenie 

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub 
ujawni się w czasie zajęć. 

 
7. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych 
i zagranicznych, obowiązujących w szkole. 

 

Dział XI. Rodzice 

Rozdział 1 Prawa rodziców/prawnych opiekunów 

§81. 

1. Rodzice/prawni opiekunowie  mają prawo: 
1) zapoznać się z zasadami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danym 

oddziale szkoły; 
2) zaznajomienia się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów lub testów sprawdzających; 
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka: jego 

zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce; 
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci; 
5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz 

prowadzącemu szkołę opinii na temat pracy szkoły. 

 

2. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do udzielania pomocy wychowawczo -
opiekuńczej wychowawcy lub szkole. Działania takie wymagając zgody dyrektora 
szkoły. 
 

3. Z inicjatywy rodziców/prawnych opiekunów i za zgodą dyrektora szkoły dopuszczalne są 
również inne formy współpracy między rodzicami/prawnymi opiekunami a szkołą, 
mające na celu wszechstronny rozwój dziecka, zwiększające integrację środowiska, 
podnoszące i umacniające poczucie tożsamości narodowej i religijnej, a nie są sprzeczne 
z przepisami praw i zadaniami szkoły. 

Rozdział 2 Obowiązki rodziców 

§82. 

1. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

4) zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą odpowiednich 
warunków nauki; 

5) systematycznie kontaktować się z wychowawcą dziecka lub dyrektorem szkoły w celu 
uzyskiwania informacji w sprawach wychowanie i kształcenia swego dziecka. 
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Dział XII. Obowiązek szkolny 

Rozdział 1. Obowiązek szkolny 

§83. 
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 
roku życia. 

§84. 

1. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów naukę w szkole podstawowej może także 
rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje 
psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 
 

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 
szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które 
zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego obowiązku 
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

Rozdział 2. Odroczenie obowiązku szkolnego 

§85. 
1. Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej do której 

zostało przyjęte dziecko. 
 

2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Rodzic/prawny 
opiekun jest zobowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego. 

 
3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie 

dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie 
obowiązku szkolnego 

 

Dział XIII. Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 

Rozdział 1. Członkowie społeczności szkolnej 

§86. 
1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony 

przez zasady przyjmowania sposób. 

 
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne 

zgromadzone w szkole. 

 

3. Uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają materialnie za świadomie 
wyrządzone przez ucznia szkody. 

 

4. Wszyscy uczniowie szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować 
jej tradycje. 

Rozdział 2. Prawa i obowiązki uczniów 

§ 87. 

1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do: 

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; 
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3) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

4) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 

5) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 

szkolnej; 

7) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie 

ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

8) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

9) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych 

oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

10) być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu; 

11) uzyskania informacji i przewidywanych ocenach rocznych na tydzień, a o ocenach 

niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

2. Każdy uczeń szkoły ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 
2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia 
w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 

4) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego; 
5) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

6) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział 
traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

7) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole; 

8) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 
9) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich 

szkodliwych nałogów, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków 
odurzających; 

10) pomagać kolegom w nauce, a w szczególności tym, którzy mają trudności powstałe 
z przyczyn od nich niezależnych; 

11) przestrzegać zasad higieny osobistej; 
12) dbania o schludny wygląd  oraz o stosowny strój odpowiedni do okazji. 

 

3. Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków 

o podobnym działaniu; 

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowanych zajęć; 

5) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 

i zgody zainteresowanych; 

6) używać na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, 

a na zajęciach edukacyjnych dopuszczalne jest używanie za zgodą nauczyciela; 

 

Poprzez „używanie” należy rozumieć: 

1) nawiązywanie połączenia telefonicznego; 

2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnego; 

3) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 

4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 

5) transmisja danych; 

6) wykonywanie obliczeń. 

 



Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zbrudzewie Strona 53 
 

4. Uczeń w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicem/prawnym opiekunem 
korzystając z telefonu w sekretariacie szkoły. 

Rozdział 3.Nagrody 

§88. 

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:  
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę uczniowską; 
3) wybitne osiągnięcia w nauce; 

4) reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach;  
5) zajęcie czołowych miejsc w konkursach, zawodach, olimpiadach, przeglądach itp. 

6) dzielność i odwagę. 

 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:  
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich wobec klasy; 

2) pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej;  
3) dyplom uznania; 

4) nagrody uznania;  
5) nagrody rzeczowe; 

6) list pochwalny dla absolwentów szkoły oraz list gratulacyjny dla ich rodziców. 

 

3.  Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
 

4. Wręczenie nagród oraz udzielanie pochwał odbywa się w godny sposób na apelach, 
uroczystościach rozpoczęcia lub zakończenia roku szkolnego, na forum klasy lub całej 
społeczności szkolnej. 

 
5. Świadectwo z wyróżnieniem przyznaje się uczniom zgodnie z ustaleniami zawartymi 

w WSO. 

 
6. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie 

z regulaminem. 

 

Rozdział 4. Kary 

§89. 
1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybianiu obowiązkom, 

o których jest mowa w statucie uczeń może zostać ukarany. 
 

2. Ustala się następujące rodzaje kary:  
1) upomnienie wychowawcy wobec klasy; 

2) upomnienie dyrektora;  
3) nagana dyrektora wobec społeczności uczniowskiej; 

4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 

5) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji;  
6) obniżenie oceny zachowania; 

 

7) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty, gdy uczeń umyślnie 

spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia, demoralizuje uczniów, dopuszcza 

się kradzieży, wchodzi w kolizję z prawem. 
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3. Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do dyrektora, które mogą wnieść rodzice/ 
prawni opiekunowie w ciągu siedmiu dni. 
 

4. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 
siedmiu dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

 

Dział XIV. Wewnątrzszkolny System Oceniania 

Rozdział 1. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego 

§90. 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych 
w szkole programów nauczania. 
 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 
szkoły. 

 
4. 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 informowanie o tym, co zrobił dobrze 

i jak powinien się dalej uczyć; 
3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

Rozdział 2. Czynności nauczyciela wykonywane w ramach WSO 

§91. 
1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/prawnych 

opiekunów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródroczna/roczna ocena 

klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców/ prawnych opiekunów o: 

1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymywana wyższej niż przewidywania śródrocznej/rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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3. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania z przedmiotów formułują 
nauczyciele uczący danego przedmiotu i po konsultacjach w zespołach przedmiotowych 
umieszczają je w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 
 

4. Sposoby informowania rodziców/prawnych opiekunów o postępach w nauce ich dzieci:  
1) zebrania ogólne; 

2) rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami; 

3) wpisywanie ocen cząstkowych do dziennika elektronicznego przez nauczycieli 

przedmiotu; 

4) indywidualne kontakty z domem rodzinnym. 

 

Rozdział 3.Zasady oceniania 

§92. 
1. Wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne podlegają ocenie i kończą się oceną 

śródroczną lub roczną. 
 

2. W klasach I-III szkoły podstawowej stosuje się ocenę opisową postępów w nauce. 
 

3. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej ustala się sześciostopniową skalę ocen: 
 

skala słowna skala cyfrowa skrót literowy 

Celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

Dobry 4 db 

Dostateczny 3 dst 

Dopuszczający 2 dop 

Niedostateczny 1 ndst 
 

Rozdział 4. Ocenianie bieżące 

§93. 

1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną 

opisową. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych dla klas I-III 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 

z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

2. Ocenianie bieżące obejmuje sześciopunktowy system oceniania. Punkty mogą być 

wsparte oceną opisową ustną lub pisemną i zostały podzielone na dwie kategorie:  
1) rozwój poznawczy, na który składają się:  

a) mówienie i słuchanie, 

b) czytanie i pisanie,  
c) umiejętności gramatyczne i ortograficzne, 

d) umiejętności matematyczne,  
e) umiejętności przyrodniczo-geograficzne i społeczne, 

2) rozwój artystyczny, na który składają się:  
a) umiejętności muzyczne, techniczne, plastyczne i fizyczne, 

b) rozwój społeczno-emocjonalny. 
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3. Każdy test sprawdzający w edukacji wczesnoszkolnej będzie sprawdzian 
uwzględnieniem następujących progów procentowych: 

6 punktów: 95% - 100% 

5 punktów: 85% - 94% 

4 punkty: 70% - 84% 
3 punkty: 55% - 69% 

2 punkty: 40%  - 54% 
1 punkt: 0% - 39% 

 
4. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej, ustala 

się w stopniach według skali: 

 

ocena słowna ocena cyfrowa skrót skala procentowa 

celująca 6 cel 95% - 100% 

bardzo dobry 5 bdb 85% - 94% 

dobry 4 db 70% - 84% 

dostateczny 3 dst 55% - 69% 

dopuszczający 2 dop 40% - 54% 

niedostateczny 1 ndst 0% - 39% 
 

5. Oceny cząstkowe mają przypisaną wagę, tzn. określają wkład pracy ucznia, np.: 

12- diagnoza  
10- sprawdzian, test, praca klasowa, dyktando 
8- dłuższe zadanie praktyczne na lekcji, czytanie ze zrozumieniem  

6- kartkówka, odpowiedź, krótsze zdanie praktyczne 

4- zadnie domowe długoterminowe, recytacja, czytanie bez przygotowania  
2- zadanie domowe, aktywność, czytanie z przygotowaniem, praca w grupie 

 
6. Szczegółowe kryteria przedstawia nauczyciel danego przedmiotu w Przedmiotowym 

Systemie Oceniania PSO 

 

7. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. 

 

8. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i rodziców/prawnych opiekunów. 

 

9. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „-”. 

 

10. W przypadku oceniania prac domowych i aktywności na lekcji, dopuszczalne są 

dodatkowe sposoby oceniania ucznia w postaci znaków graficznych „+” i „-”. 

 

11. Przy ustalaniu oceny z muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych oraz wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki zajęć. 

 

12. Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godzinę tygodniowo, ocena śródroczna wystawiana 

jest, co najmniej z trzech ocen cząstkowych, przy 2 godzinach tygodniowo z co najmniej 

czterech ocen cząstkowych. Jeżeli przedmiot jest realizowany jest więcej niż 3 godziny 

tygodniowo, ocenę śródroczną wystawiamy, co najmniej z 5 ocen cząstkowych. 

 

13. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie się do lekcji (przed zajęciami) „limit”. Nie 

dotyczy to zapowiedzianych: sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek. Uczeń może 
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wykorzystać po jednym „limicie” na śródrocze, z wyjątkiem języka polskiego 

i matematyki, gdzie obowiązują dwa „limity” na śródrocze. Niewykorzystane „limity” 

z pierwszego półrocza nie przechodzą na następny. Zasady udzielania „limitów” przestają 

obowiązywać jeden miesiąc przed końcem śródrocza i roku szkolnego.  

 

14. Nauczyciele uczący w klasach czwartych we wrześniu nie wstawiają uczniom ocen 

niedostatecznych. 

Rozdział 5. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

§94. 

1. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  
1) prace pisemne: 

a. diagnoza;  
b. kartkówka (obejmuje zakres, co najwyżej z trzech ostatnich lekcji);  
c. sprawdzian (zakres jednego działu – zapowiedziany z tygodniowym 

wyprzedzeniem);  
d. praca klasowa (dotyczy języka polskiego i matematyki np. dłuższe prace 

literackie z zakresu kilku działów – zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem); 

e. praca wykonywana podczas lekcji;  
2) odpowiedzi ustne; 

3) prace domowe;  
4) aktywność na lekcji. 

Rozdział 6. Zasady przeprowadzania sprawdzianów i prac klasowych 

§95. 
1. Uczeń w ciągu dnia może pisać tylko jeden sprawdzian/pracę klasową. Każdy 

sprawdzian/praca klasowa musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem – 
termin sprawdzianu/pracy klasowej nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego. 
 

2. W ciągu tygodnia uczeń może pisać, co najwyżej trzy sprawdziany/prace klasowe. 

 

3. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i oddać kartkówki w ciągu tygodnia, a sprawdziany 
i prace klasowe w ciągu dwóch tygodni. 

 

4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie 
otrzymują do wglądu. 

 

5. Prace klasowe i wypracowania muszą zawierać recenzje motywujące ucznia do pracy. 

 

6. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian lub pracę 

klasową, ma obowiązek napisać je w terminie uzgodnionym z nauczycielem – w ciągu 
dwóch tygodni. Po nieobecności jednodniowej zaległy sprawdzian lub pracę klasową 
pisze następnego dnia po lekcjach – nie obowiązuje wtedy zasada dotycząca pisania 
jednego sprawdzianu/ pracy klasowej w ciągu dnia. 

 

7. Nauczyciel jest zobowiązany przechowywać prace uczniów cały rok szkolny. 

 

8. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu/pracy klasowej ma prawo ją 
poprawić w przeciągu dwóch tygodni od rozdania prac. 
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Rozdział 7. Dokumentacja oceniania 

§96. 
1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny w wersji elektronicznej oraz 

arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku 
szkolnym. 
 

 

2. Każdy nauczyciel zobowiązany jest regularnie uzupełniać dziennik elektroniczny – 
oceny, tematy lekcji, nieobecności. 

 

3. Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawca i nauczyciel odnotowują 
w dzienniku elektronicznym. 

 

4. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia 

odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych (I miejsce 
w gminie, I-III miejsce w powiecie, miejsca lub udział w województwie i wyżej), 
osiągnięcia sportowe i artystyczne, udział w wolontariacie. Dla uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej odnotowuje się udział w konkursach międzyszkolnych. 

Rozdział 8. Ocenianie zachowania 

§97. 
1. Kontrola o ocenia ucznia jest nieodłącznym elementem procesu wychowania. 

Dokonywana jest przez nauczycieli i wychowawców na podstawie systematycznej 
obserwacji uczniów w szkole i poza szkołą. Ocena zachowania powinna 
ukierunkowywać proces samokontroli i zachęcać uczniów do wzmożonej pracy nad sobą. 
Powinna utrwalać, nagradzać postawy pozytywne i eliminować te, które zostały uznane 
za właściwe. 
 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania powinna zatem uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o wygląd zewnętrzny; 

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

7) godnie, kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą: 

8) okazywanie szacunku innym osobom; 

9) udział w projekcie edukacyjnym. 

 
3. W klasach I-III szkoły podstawowej stosuje się ocenę opisową zachowania. 

 

4. Kryteria i tryb ustalania oceny zachowanie powinny być szczegółowo znane wszystkim 

nauczycielom i wychowawcom, rodzicom/prawnym opiekunom oraz omówione 

z uczniami na lekcjach wychowawczych. 

 

5. Z zasadami, kryteriami i trybem ustalania oceny zachowania wychowawcy powinni 

zapoznać rodziców/prawnych opiekunów na pierwszych zebraniach klasowych. 

 

6. Oceny zachowania dokonuje wychowawca dwa razy w roku szkolnym przed klasyfikacją 

śródroczną i końcoworoczną. 

 

7. Wychowawca, wystawiając ocenę zachowania, bierze pod uwagę informacje o uczniu 

uzyskane od: 
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1) zespołu klasowego; 

2) samego ucznia; 

3) nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, 

4) innych pracowników szkoły. 

 
8. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowa; 

2) bardzo dobra; 
3) dobra; 

4) poprawna; 
5) nieodpowiednia; 

6) naganna. 

 
9. Zachowanie dobre stanowi punkt wyjścia do ustalenia pozostałych ocen. 

 

10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

 

11. Na miesiąc przed radą klasyfikacyjną roczną wychowawca informuje ucznia i jego 

rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanej ocenie nagannej zachowania oraz 

o trybie i sposobie poprawy tej oceny. 

 

12. Ostateczna ocena zachowania jest wystawiana 3 dni przed radą klasyfikacyjną, 

a wychowawca zapoznaje ucznia z wystawioną oceną i jej uzasadnieniem. 

 

13. W przypadku rażącego naruszenia statutu szkoły wychowawca może wystąpić 

z wnioskiem do rady pedagogicznej o zmianę ustalonej oceny zachowania. Rada 

pedagogiczna w formie uchwały podejmuje decyzję w tej sprawi. 

 

14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

15. 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 na drodze 

głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

 

16. W szczególnych przypadkach uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeżeli zaistniała jedna 

z tych sytuacji:  
1) wejście w konflikt z prawem (rozboje, kradzieże, rozprowadzanie narkotyków); 

2) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego; 

3) znieważenie pracownika szkoły, a o tym fakcie zostali powiadomieni rodzice/prawni 

opiekunowie i sporządzono protokół w obecności pedagoga szkoły; 

4) w ciągu półrocza opuścił uczeń bez usprawiedliwienia 71 i więcej godzin lekcyjnych; 

5) otrzymanie nagany dyrektora szkoły. 

 

17. Rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że półroczna/roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, nie później jednak niż 
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w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia półrocznych/rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

 

18. W przypadku odwołania się od oceny zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły (wicedyrektor); 

2) wychowawcy klasy; 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

5) przedstawiciel rady rodziców. 

Rozdział 9. Kryteria ocen zachowania 

§98. 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  
1) jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole; 

2) uczestniczy aktywnie w życiu szkoły (np. samorząd uczniowski, samorząd klasowy, 

wolontariat, reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach). Podejmuje działania 

wykraczające poza swoje obowiązki ucznia; 

3) sumiennie wypełnia obowiązki szkolne; 

4) w szkole i poza nią zachowuje się godnie i kulturalnie, nigdy nie używa wulgarnych 

słów; 

5) przeciwstawia się przejawom agresji i wulgarności; 

6) systematycznie uczęszcza na zajęcia, nieobecności usprawiedliwia na bieżąco; 

7) nie spóźnia się na lekcje; 

8) bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

9) dba o zdrowie i higienę; 

10) przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia; 

11) nie ma negatywnych uwag o swoim zachowaniu; 

12) posiada wysoką kulturę osobistą. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) systematycznie wywiązuje się z obowiązków ucznia; 
2) aktywnie bierze udział w życiu klasy, wywiązuje się z zadań powierzonych przez 

nauczyciela; 
3) pomaga kolegom/koleżankom z klasy, dba o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów; 

4) łagodzi konflikty w grupie rówieśniczej; 
5) okazuje szacunek innym; 

6) na bieżąco usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia - w ciągu półrocza może mieć 3 
spóźnienia; 

7) reaguje na przejawy zachowań agresywnych w środowisku kolegów/koleżanek; 

8) nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i nie stwarza sytuacji zagrożenia 
życia i zdrowia kolegów. 

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) szanuje tradycje szkoły, 

2) uczestniczy w życiu klasy; 

3) szanuje mienie szkoły; 

4) dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

5) pracuje w miarę możliwości – niezależnie od uzyskiwanych efektów; 

6) dba o kulturę słowa, nie jest konfliktowy; 

7) zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu zadania; 

8) nie ulega nałogom i nie namawia do nałogów; 
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9) na bieżąco usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia - w ciągu półrocza może mieć do 

5 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień. 

 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) poprawnie zachowuje się na terenie szkoły; 

2) nie zawsze jest przygotowany do zajęć; 

3) zdarza się, że stosuje przemoc psychiczną i fizyczną; 

4) pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych; 

5) nie wykazuje się samodzielnością i nie wychodzi z inicjatywą w pracach na rzecz 

szkoły i klasy; 

6) stara się współpracować z wychowawcą; 

7) nie ulega nałogom 

8) na bieżąco usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia - w ciągu półrocza może mieć 

do10 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień; 

9) stosowane kary i upomnienia przynoszą rezultaty. 

 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) przychodzi do szkoły nieprzygotowany, nie przynosi przyborów szkolnych, zeszytów, 

stroju gimnastycznego; 

2) jest wulgarny i arogancki; 

3) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą; 

4) jego zachowanie jest uciążliwe dla nauczycieli, kolegów i innych osób; 

5) jest konfliktowy; 

6) nie dba o mienie szkoły; 

7) ulega nałogom; 

8) negatywnie wpływa na rówieśników; 

9) posiada uwagi o nieodpowiednim zachowaniu 

10) ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych; 

11) stosowane kary i upomnienia nie przynoszą rezultatów. 

 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) notorycznie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

2) ulega nałogom – pali papierosy w szkole lub poza nią, zażywa narkotyki lub inne 

środki odurzające, pije alkohol; 
3) świadomie niszczy mienie szkoły; 

4) ma negatywny wpływ na rówieśników, demoralizuje innych; 
5) jest agresywny w stosunku do kolegów i nauczycieli; 

6) niszczy cudzą własność; 
7) dopuścił się czynów przestępczych - oszustwa, kradzieży, przemocy, wyłudzenia, 

wszedł w kontakt z prawem karnym; 
8) nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia – ma więcej niż 20 godzin 

nieusprawiedliwionych. 

Rozdział 10. Klasyfikowanie uczniów 

§99. 
1. Przeprowadza się klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne uczniów Klasyfikację 

śródroczną uczniów ustala się na miesiąc styczeń. 
 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał śródroczne i roczne oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
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3. Do średniej ocen w klasyfikacji śródrocznej i rocznej wlicza się ocenę z religii. 
 

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

 
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i wyższym w szkole 

podstawowej i gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 
klasyfikacyjną. 

 
6. O przewidywanym dla ucznia stopniu niedostatecznym, nauczyciel danego przedmiotu 

informuje wychowawcę klasy, a ten rodziców/prawnych opiekunów ucznia na piśmie, na 
miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 
7. Na trzy dni robocze przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych 
opiekunów o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 

 
8. Uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną są zobowiązani w ciągu dwóch dni 

przedstawić wychowawcy podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów 
przewidywane oceny. W przypadku braku podpisu w wyznaczonym terminie nauczyciel 
odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

Rozdział 11. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych. 

§100. 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

 

3. Uczeń nieklasyfikowany nieusprawiedliwiony może zdawać egzamin klasyfikacyjny za 

zgodą rady pedagogicznej. 

 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny 
poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz 
wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

 
6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, zastrzeżeniem 

pkt.4 
 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 
technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego 
rodzicami/prawnymi opiekunami. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później 
niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

 
9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 

rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 

 
10. Ustalona  przez  komisję  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  ocena  jest ostateczna. 

 
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 
13. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ustalono jedną lub dwie oceny 

niedostateczne może przystąpić do egzaminu poprawkowego 

 

Rozdział 12. Zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych. 

§101. 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż 

w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została: 
1) ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; 

2) zdaniem ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów zaniżona. 

Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza egzamin sprawdzający wiadomości 
i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych. Egzamin ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami/prawnymi opiekunami. 

 

Rozdział 13. Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych 

§102. 
1. Każdy uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną 

z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy. 
 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć 
komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 
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3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 
tygodniu ferii letnich. 

 

4. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji; 
2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek 
komisji 

 

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  
1) skład komisji; 

2) termin sprawdzianu; 

3) zdania sprawdzające; 

4) krótki opis zawierający informację o ustnych odpowiedziach; 

5) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

 
6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. 

 

8. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną. 

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

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

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

Rozdział 14. Zasady przeprowadzania egzaminów sprawdzających. 

§103. 
1. Uczeń ma prawo do składania wniosku o egzamin sprawdzający, jeżeli ustalony przez 

nauczyciela stopień końcoworoczny osiągnięć i postępów jest jego i jego 
rodziców/prawnych opiekunów zdaniem zaniżony. 
 

2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje jeżeli uczeń ma 20% opuszczonych 
i nieusprawiedliwionych godzin z zajęć edukacyjnych, nie pisał sprawdzianów lub nie 
poprawił w terminie otrzymanych negatywnych ocen. 

 

3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców/prawnych 
opiekunów ucznia, zgłoszoną do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni roboczych od daty 
wstawienia oceny końcoworocznej. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor 
szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż dzień posiedzenia rady 
pedagogicznej klasyfikacyjnej. 

 

4. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor szkoły powołuje komisję 
w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 
 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracach 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
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W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w wyniku porozumienia 
z dyrektorem tej szkoły. 
 

6. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z którego egzamin ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

7. Egzamin sprawdzający obejmuje materiał obowiązujący w danym roku szkolnym 
z danego przedmiotu, zgodny z wymaganiami edukacyjnymi. 

 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) skład komisji; 
2) termin sprawdzianu, 
3) zadania sprawdzające; 
4) krótki opis zawierający informację o ustnych odpowiedziach; 
5) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

 
9. Komisja: 

1) ustala ocenę ogólną z całości egzaminu; 

2) podwyższa stopień w przypadku pozytywnego wyniku z egzaminu; 

3) pozostawia stopień wystawiony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku 

z egzaminu. 

 

10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. 

 

12. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje. 

Rozdział 15. Egzamin ósmoklasisty 

§104. 
1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy 

egzamin zewnętrzny. 
 

2. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do 
czterech kluczowych przedmiotów nauczania na dwóch pierwszych etapach 
edukacyjnych: języka polskiego, matematyki i języka obcego. 

 
3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły 

podstawowej. 

 
4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole jako obowiązkowy. 

 
5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach. 

 
6. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, 
organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony 
z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej 
części egzaminu najwyższego wyniku. 
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7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzona i oceniona praca 
ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom do wglądu 
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

 

§105. 
1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na 

podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 
 

2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

 
3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej. 

 
4. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje 

się na świadectwie ukończenia szkoły. 

 
5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowie lub jego 

rodzicom/prawnym opiekunom. 

Rozdział 18. Zasady wprowadzania zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie 
Oceniania 

§106. 
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest dokumentem otwartym. Wszelkie zmiany 

wprowadza rada pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji, uwzględniając wyniki 
ewaluacji. 
 

2. Wszelkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy 
sporne wynikające z realizacji tych ustaleń rozstrzyga dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora 

jest ostateczna. 

Dział XV Promowanie i ukończenie szkoły 

Rozdział 1. Informacje ogólne 

§107. 
1. W klasach I-III szkoły podstawowej, w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna 

może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia. Wniosek o niepromowaniu składa 
wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów ucznia przy 
uwzględnieniu opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym 
publiczną poradnię specjalistyczną. 
 

2. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub 

na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów 
rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

 

§108. 
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 
od oceny niedostatecznej. 
 

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 
zdał egzaminu  poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 
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warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym  planem 
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzki i ponadwojewódzkim oraz 
laureaci i finaliści w olimpiadach przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty 
uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena 
celująca następuje zmiana tej oceny końcowej na celującą .Uczeń, który w wyniku 
klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, otrzymuje promocję do 
klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

Rozdział 2. Warunki ukończenia szkoły 

§109. 

1. Uczeń kończy szkołę: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 

i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej; 

2) jeżeli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 

Dział XVI. Postanowienia końcowe 
§ 110 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Regulaminy określające działalność szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą 

być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu i ustawami „Prawo oświatowe” i „Ustawa o 

systemie oświaty”. 

 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

4. Szkoła może posiadać własny ceremoniał, sztandar i hymn. 

 

5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

 

6. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 

 

§111. 

1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  
1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) rady rodziców; 

4) organu prowadzącego szkołę, 

5) oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
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§112. 

1. Sprawy niezawarte w statucie szkoły regulują: 

1) ustawa o systemie oświaty; 
2) przepisy wykonawcze do ustawy o systemie oświaty; 

3) prawo oświatowe; 
4) inne resortowe akty prawne. 

 

§113. 
Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych 
w statucie. 

§114. 
Statut szkoły dostępny jest do wglądu uczniów, nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów 
w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły. 

§115. 

Niniejszy statut został zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2022r. 

 

Po spełnieniu zawartych w statucie wymogów formalnych i z dniem jego uchwalenia znosi 

się dotychczasowy statut.  


