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ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie: 

 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO 

OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

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

zmianami), 

4) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

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

§ 2. 

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu z siedzibą w Przasnyszu przy ulicy Żwirki  

i Wigury 4; 

2) dyrektorze -  należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu; 

3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej 

nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu; 

4)  ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.); 

5) prawie oświatowym - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia  

14 grudnia 2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59); 

6) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu; 

7) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu; 

8) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

9) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden 

oddział w szkole; 

10) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły 

Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

Przasnyszu; 

11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny -  należy przez to rozumieć Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty; 



4 
 

12) kuratorze -  należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty; 

13) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Przasnysz z siedzibą  

w Przasnyszu ul. Jana Kilińskiego 2; 

14) MEN – należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

15) obsłudze finansowo - księgowej - należy przez to rozumieć głównego księgowego 

zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Przasnyszu oraz Referat ds. finansów oświaty i sportu Urzędu Miasta 

w Przasnyszu; 

16) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych - należy przez to rozumieć obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania; 

17) dodatkowych zajęciach edukacyjnych - należy przez to rozumieć zajęcia edukacyjne takie 

jak religia, etyka, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne z zakresu 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowane przez szkolnych specjalistów. 

18) przedszkolu – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny1. 

19) ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: zdalnym nauczaniu – 

należy przez to rozumieć nauczanie na odległość  z wykorzystaniem technologii 

informatycznych i komunikacyjnych2. 

§ 3. 

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Przasnyszu. 

2. Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Żwirki i Wigury 4 w Przasnyszu. 

3. Szkoła posiada budynek przy ul. Szkolnej 2w Przasnyszu. 

4. Szkoła posiada własny obwód. Granice obwodu określa Rada Miejska w Przasnyszu.  

5. Szkoła jest publiczną szkołą działającą w oparciu o program ośmioletniej szkoły podstawowej. 

§ 4. 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej  

i materialnej określają odrębne przepisy. 

2. Obsługę finansową szkoły prowadzi główny księgowy zatrudniony w Szkole Podstawowej  

nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu oraz Referat 

ds. finansów oświaty i sportu Urzędu Miasta w Przasnyszu; 

§ 5. 

1. Szkoła używa pieczęci: 

1) okrągłej – dużej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa nr 1 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu”;  

2) okrągłej – małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu”; 

3) podłużnej z napisem: „Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 06 - 300 Przasnysz, ul. Żwirki i Wigury 4 

tel./fax  (29)752 22 04 NIP 761 - 146 - 34 - 31,REGON 000641035”; 

                                                           
1 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr XII, z dn. 7 maja 2018 r. 
2 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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4) podłużnej z napisem: „RADA RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 1z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu ul. Żwirki i Wigury 4”;  

5) podłużnej z napisem: „Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu imię 

i nazwisko”;  

6) okrągłej z napisem „Szkoła Podstawowa nr 1 BIBLIOTEKA”;  

7) podłużnej z napisem: „DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu imię i nazwisko”;  

8) podłużnej z napisem: „WICEDYREKTOR SZKOŁY imię i nazwisko”; 

9) podłużnej z napisem: „SEKRETARZ SZKOŁY imię i nazwisko”; 

10) podłużnej z napisem: „PEDAGOG SZKOLNY imię i nazwisko”;  

11) podłużnej z napisem: „imię i nazwisko PSYCHOLOG SZKOLNY”; 

12) podłużnej z napisem: „Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu, ŚWIETLICA SZKOLNA”. 

2. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się  

w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.  

3. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione. 

 

§ 5a3 

1. Cykl szkolny wynosi 8 lat: 

1) Ośmioletni cykl kształcenia jest zgodny z ramowym planem nauczania w klasach I – 

VIII i tygodniową liczbą godzin; 

2) Szkoła prowadzi: 

a) zajęcia w świetlicy szkolnej wynikające z planu nauczania, a dla uczniów, którzy 

muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z organizacją 

dojazdu do szkoły i powrotu do domu oraz ze względu na czas pracy rodziców 

organizuje się zajęcia świetlicowe, 

b) nauczanie indywidualne, 

c) w przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły oraz orzeczeniami i opiniami 

poradni psychologiczno – pedagogicznej istnieje możliwość zorganizowania 

nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, oddziałów 

przysposabiających do pracy i klas integracyjnych na zasadach określonych 

zarządzeniami MEN, 

d) w przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły klasy sportowe i oddziały 

przedszkolne. 

 

ROZDZIAŁ 2 

Cele i zadania szkoły 

§ 6. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,  

w tym w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie  

                                                           
3 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr XII, z dn. 7 maja 2018 r. 
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z uwzględnieniem zadań wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły, 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowanego w oparciu  

o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, 

skierowanego do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

2. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele: 

1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego 

wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, 

posługiwania się prostymi narzędziami; 

2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do 

bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;  

3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

4) rozwija umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania  

i wnioskowania; 

5) ukazuje wartość wiedzy, jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

6) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, 

zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających 

systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;  

7) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;  

8) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci 

realistycznych od fantastycznych;  

9) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, 

kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;  

10) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku w poczuciu więzi z rodziną; 

11) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans 

oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;  

12) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności 

szkolnej; 

13) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, 

wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego; 

14) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem; 

15) kształtuje świadomość ekologiczną; 

16) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz 

umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej; 

17) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego; 

18) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów 

oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów; 

19) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 
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20) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań 

prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, 

plastycznej, muzycznej i ruchowej; 

21) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele); 

22) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób; 

23) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

24) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki; 

25) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji. 

§ 7. 

Cele wymienione w § 6, realizuje się poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia 

w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły poprzez: 

a) realizację podstawy programowej, 

b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć, 

c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  

d) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających 

zainteresowania, 

e) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych, np.: 

koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych, inne; 

2)  umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej 

poprzez: 

a) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych, 

b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych, 

c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów, 

d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne 

wspólnoty lokalnej, 

e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej, 

f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów 

współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem patrona szkoły; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły, 

w szczególności poprzez:  

a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej,  

za pośrednictwem pedagoga, psychologa, logopedy, a w miarę potrzeb innych 

specjalistów, 

b) organizowanie nauczania indywidualnego, 

c) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły, 
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d) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej; 

4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:  

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem, 

b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem, 

c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania 

uzależnieniom; 

5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę 

wychowawczą nad każdym dzieckiem, a w szczególności:  

a) zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania  

w szkole i spisania ich w formie kontraktu, 

b) zobowiązuje każdego nauczyciela do eliminowania zachowań agresywnych, poprzez 

szukanie ich źródła w domu rodzinnym, środowisku rówieśniczym i szkole; 

6) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:  

a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły, zapewnia 

przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy,  

b) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków,  

c) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym 

nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo, 

d) zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,  

e) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole, zgodnie z tygodniowym planem 

zajęć, 

f) zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw, według ustalonego 

harmonogramu dyżurów, 

g) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły, zgodnie z obowiązującym 

regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,  

h) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu 

w budynku i wokół niego;  

7) wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 

8) realizuje profilaktykę w zakresie zagrożeń uzależnieniami, zgodnie ze programem 

wychowawczo - profilaktycznym szkoły; 

9) dba o rozwój moralny i duchowy ucznia, przyjmując personalistyczną koncepcję osoby; 

10) kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości  

z zapewnieniem wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia: 

a) wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety, 

b) uwrażliwia na potrzeby innych ludzi, 

c) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich, 

d) kształtuje u uczniów poczucie własnej godności i uczy szacunku dla godności innych 

osób, 
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e) wzmacnianie u uczniów poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej, etnicznej i religijnej, 

f) wspomaga budowanie więzi rodzinnych. 

11) na czas pracy zdalnej nie zmienia się realizowanych w szkole programów nauczania4. 

 

ROZDZIAŁ 3 

Działalność edukacyjna szkoły i pomoc psychologiczno -  pedagogiczna 

§ 8. 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

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

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie 

treści i działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym i uwzględnia potrzeby 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo – profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość. 

3. Szkoła realizuje zadania określone w przepisach prawa, z uwzględnieniem dokumentów 

zawartych w pkt. 1. 

4. Szkoła prowadzi działalność edukacyjną poprzez: 

1) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych na dalszych etapach 

kształcenia; 

2) organizację procesu dydaktycznego uwzględniającą zarówno potrzeby jak i możliwości 

psychofizyczne uczniów; 

3) kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za proces uczenia się, poprzez dobór 

optymalnych treści, pomocy dydaktycznych oraz metod, ze szczególnym uwzględnieniem 

oceniania kształtującego; 

4) wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez: 

a) organizowanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów przejawiających 

trudności w opanowaniu treści programowych, 

b) organizowanie zajęć specjalistycznych dla uczniów przejawiających deficyty rozwojowe, 

c) dostosowywanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii wydanej przez publiczną 

lub niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub specjalistyczną, a także na 

podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

a także na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 

d) dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego (organizowanie zajęć rewalidacyjnych oraz realizowanie 

zindywidualizowanego procesu kształcenia w oparciu o Indywidualne Programy 

Edukacyjno - Terapeutyczne na bazie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania 

Ucznia) i orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego; 

                                                           
4 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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5) wspieranie uczniów uzdolnionych poprzez:  

a) organizowanie zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwijanie uzdolnień, 

b) indywidualizację procesu nauczania, 

c) organizowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych. 

 

§ 9. 

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

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie w szkole. 

2. W celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia stwarza się warunki do jego aktywnego  

i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.  

3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole wynika  

w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) z zaburzeń zachowania i emocji;  

5) ze szczególnych uzdolnień;  

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

8) z choroby przewlekłej;  

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

10) z niepowodzeń edukacyjnych;  

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

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 

4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom, 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększania 

efektywności pomocy udzielanej uczniom.  

§ 10. 

Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.  

 

§ 11. 

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje Dyrektor.  

2. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

wykonujący szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej,  

w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy i terapeuta pedagogiczny. 

3. Szkoła współpracuje z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w zakresie wspomagania 
wszechstronnego rozwoju dziecka, efektywności uczenia się, wspomagania wychowawczej 
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funkcji szkoły i rodziny, diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych, orzekania i opiniowania 
poprzez m.in.: bieżącą wymianę informacji, spotkania przedstawicieli jednostek; możliwość 
składania stosownych wniosków w sytuacjach określonych w odrębnych przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego. 

4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana także we współpracy z:  

1) rodzicami uczniów;  

2) poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;  

4) innymi szkołami i placówkami; 

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

i młodzieży. 

5. Dyrektor uzgadnia z podmiotami, o których mowa w ust. 4, warunki współpracy.  

§ 12. 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:  

1) ucznia;  

2) rodziców ucznia;  

3) Dyrektora; 

4) nauczyciela, lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;  

5) pielęgniarki szkolnej;  

6) poradni;  

7) pracownika socjalnego;  

8) asystenta rodziny;  

9) kuratora sądowego;  

10) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

§ 13. 

1. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz 

przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;  

3) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych;  

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

kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;  

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;  

7) porad i konsultacji;  

8) warsztatów.  

2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom  

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3. Dyrektor organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno– pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 
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45. W przypadku wprowadzenia w szkole pracy zdalnej pedagog szkolny, pedagog specjalny oraz 
psycholog mają obowiązek: 

1) zapewnić wsparcie psychologiczno - pedagogiczne uczniom i rodzicom, 

2) ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 
w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców, 

3) organizowania konsultacji online, 

4) świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji 
kryzysowej, w szczególności: 

a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji 
stresowych, lękowych, 

b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu 
z dyrektorem, 

c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku 
wdrażania nauczania zdalnego, 

d) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do 
nauczania zdalnego, 

e) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
nauczania zdalnego, 

f) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w 
kontekście nauczania zdalnego. 

§ 14. 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.  

2. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.  

§ 15. 

1. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  

2. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.  

 

§ 16. 

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

sprawności językowych. 

2. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.  

§ 17. 

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

i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz  

z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły.  

2. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.  

 

 

                                                           
5 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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§ 18. 

1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać 

do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające  

w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie 

z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji procesu nauczania do ich 

specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:  

1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz  

2) indywidualnie z uczniem.  

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika 

potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.  

4. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w szkole programy nauczania,  

z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze 

stanu zdrowia. 

5. Na wniosek rodziców ucznia Dyrektor ustala, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 3, 

tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, 

uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego.  

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują 

działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 

7. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych indywidualnym 

nauczaniem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 Prawa 

oświatowego. 

§ 19. 

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

efektywności uczenia się.  

§ 20. 

1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,  

w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.  

2. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

§ 21. 

Godzina zajęć, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 - 5, trwa 45 minut. 

 

§ 22. 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno - 

wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.  

§ 23. 

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.  
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§ 24. 

1. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy w szczególności:  

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 w procesie diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny 

funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie 

uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu 

poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.  

2. Nauczyciele i specjaliści prowadzą w szczególności:  

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

u uczniów:  

a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III deficytów kompetencji i 

zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności  

w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,  

b) szczególnych uzdolnień; 

2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy  

z uczniami.  

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

możliwości psychofizyczne, wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, nauczyciel 

lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i 

informują o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno - pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi 

taką potrzebę oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc 

psychologiczno - pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli  

i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.  

5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno - pedagogiczną, Dyrektor ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej 

udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu 

wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, o którym mowa w ust. 6. 

6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1–6, ustala Dyrektor biorąc pod uwagę ogólną 

liczbę godzin określonych w arkuszu organizacji pracy szkoły na realizację zajęć  

z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces 

kształcenia.  
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7. Wychowawca klasy oraz nauczyciele i specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz, w zależności od potrzeb, 

z innymi osobami, poradniami lub organizacjami, o których mowa w § 12.  

8. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną wychowawcy  

i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej wspierają nauczycieli 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

9. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi  

w formach, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1–6, oceniają efektywność udzielonej pomocy  

i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania 

ucznia.  

10. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole, 

wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania 

ucznia.  

11. W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w ust. 9, wynika, że pomimo udzielanej uczniowi 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, 

Dyrektor, za zgodą rodziców ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem  

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.  

12. Dyrektor może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie planowanie  

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom.  

13. Przepisy ust. 3–13 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte  

w orzeczeniach lub opiniach, z zastrzeżeniem § 19 ust. 7. 

§ 25. 

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie 

dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 

- 5, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 

realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

127 ust. 19 pkt 2 Prawa oświatowego. 

2. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.  

 

§ 26. 

Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzą 

dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 Prawa oświatowego. 

§ 27. 

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

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

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

niezwłocznie informuje rodziców ucznia w sposób przyjęty w szkole.  

 

ROZDZIAŁ 4 

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią 

§ 28. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją 

oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkoły o wejściu do budynku szkoły 

decyduje woźny, mający prawo zatrzymania wszystkich osób. 

2. Woźnemu nie wolno wpuścić osób, co do których nie ma pewności ich poprawnego zachowania. 

O zatrzymaniu woźny ma obowiązek natychmiast powiadomić Dyrektora, bądź wicedyrektora. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć w obiektach sportowych szatnie 

powinny być zamknięte, a o wejściu osób z zewnątrz decyduje woźny.  

4. Nauczyciel wychowania fizycznego osobiście wpuszcza uczniów do szatni i odprowadza ich tam 

po zajęciach. Przebywa w pobliżu szatni, aby móc skutecznie sprawować nad nimi opiekę do 

czasu wyjścia ostatniego ucznia, po czym zamyka pomieszczenie. 

5. Uczniom nie wolno samodzielnie przebywać w obiektach sportowych. 

6. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących 

podczas przerw międzylekcyjnych oraz pracowników obsługi.  

7. Za organizację szatni odpowiada wyznaczony woźny.  

8. Boksy w szatni szkolnej są otwierane przez woźnego. 

9. W szatni podczas przerw dyżurują nauczyciele. 

10. Uczniom nie wolno w czasie przerw bez pozwolenia opuszczać budynku szkoły. 

§ 29. 

Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych 

przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel ten zobowiązany jest również 

do niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku, mającym miejsce podczas 

zajęć; 

2) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów 

ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek i imprez szkolnych – kierownik 

wycieczki lub imprezy wraz z opiekunami. 

§ 30. 

1. Nauczyciel i inne osoby prowadzące zajęcia zobowiązani są do sprawowania opieki nad uczniami 

przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych  

i pozalekcyjnych: 

1) z chwilą przyjścia ucznia do szkoły na: 

a) zajęcia edukacyjne obowiązkowe i nadobowiązkowe, poprzez które rozumie się zajęcia 

wyszczególnione w odpowiednim ramowym planie nauczania, 
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b) zajęcia pozalekcyjne, poprzez które rozumie się zajęcia zorganizowane przez szkołę 

oraz płatne z budżetu szkoły, ale nie wprowadzone do planu nauczania (koła 

przedmiotowe, zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i inne), 

c) zajęcia pozalekcyjne, inne niż wymienione w ust. 1 pkt. 1 litera a) i b), płatne przez 

rodziców, organizowane przez inne organizacje lub stowarzyszenia, uczniowie znajdują 

się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela lub 

instruktora prowadzącego te zajęcia. 

2) pracownicy, o których mowa w ust. 1 są zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach, 

b) systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone 

zajęcia, 

c) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia  

o zagrożeniu Dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły, 

d) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłocznego 

reagowania na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność poprzez informowanie o tym 

osobiście lub za pośrednictwem właściwego wychowawcy rodziców (prawnych 

opiekunów), 

e) wejścia do sali jako pierwsi, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie 

zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela; jeżeli sala nie odpowiada warunkom 

bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to Dyrektorowi celem usunięcia 

usterek; do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia 

zajęć w danym miejscu, 

f) przestrzegania regulaminów obowiązujących w pomieszczeniach dydaktycznych, 

g) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego pozwala, skierować go w 

towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej; jeśli zaistnieje taka potrzeba – 

udzielić mu pierwszej pomocy; o zaistniałej sytuacji powiadomić rodziców ucznia; jeśli 

jest to nagły wypadek – Dyrektora, 

h) zapewnienia uczniom stałej opieki podczas zajęć, 

i) zamykania sal lekcyjnych i innych pomieszczeń po zakończeniu danej jednostki 

lekcyjnej oraz pozostawienia klucza w pokoju nauczycielskim w wyznaczonym do tego 

miejscu, 

j) pełnienia właściwego nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom biorącym udział 

w pracach na rzecz szkoły i środowiska, które mogą być wykonywane po zaopatrzeniu 

uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenie, środki ochrony 

indywidualnej, 

k) niezwłocznego przerwania pracy i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osób 

powierzonych ich opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć, 

l) zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach technicznych 

w pracowniach, laboratoriach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi 

bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym; 

rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu przez prowadzącego zajęcia stanu 

urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także innych 

warunków środowiska, w którym odbywają się zajęcia, 
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m) zapoznania się i przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole, 

3) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka, fizyka, chemia, technika) 

opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na pierwszych zajęciach lekcyjnych  

w danym roku szkolnym zapoznaje z nim uczniów, 

4) w salach gimnastycznych i na boisku nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz uczniów 

obowiązuje przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i boiska oraz przepisów bhp. 

2. W trakcie wycieczek szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez 

zapewnienie prawidłowej opieki w następujący sposób: 

1) każdy nauczyciel przed wycieczką ma obowiązek złożyć u Dyrektora „Dokumentację 

wycieczki” – celem jej zaakceptowania; 

2) osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo podczas zajęć organizowanych poza szkołą jest 

tylko i wyłącznie nauczyciel kierujący wycieczką; 

3) uzyskanie pisemnej zgody rodzica na udział ucznia w wycieczce, z wyłączeniem wycieczek 

odbywających się na terenie miasta, w czasie trwania zajęć lekcyjnych; 

4) uzyskanie pisemnej zgody rodzica na podejmowanie przez kierownika wycieczki decyzji 

związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia 

zdrowia lub życia ucznia; 

5) uzyskanie pisemnej informacji o stanie zdrowia ucznia; 

6) zgłaszanie policji wyjazdów wycieczkowych celem dokonania kontroli(w szczególności 

wycieczek kilkudniowych); 

7) przy organizacji wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób 

zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, 

stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów, a także specyfikę wycieczki i w 

warunki, w jakich będzie się ona odbywać. Kryteria te uwzględnia się również przy 

ustalaniu programu wycieczki. 

3. Zasady bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach omawiane są poprzez: 

1) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego; 

2) umożliwienie uczniom zdobycia karty rowerowej. 

4. Szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Opracowanie i wdrażanie w życie - poprzez próbne alarmy – „Regulaminu ewakuacji” w razie 

pożaru lub innego zagrożenia. 

6. Dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu do wzrostu uczniów i rodzaju 

pracy, 

7. Zapewnienie uczniom warunków do spożycia, co najmniej jednego ciepłego posiłku  

w stołówce szkolnej. 

8. Utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej 

czystości. 

9. Prowadzenie monitoringu wizyjnego służące podejmowaniu działań interwencyjnych  

w przypadku ujawnienia sytuacji negatywnych. 

10. Charakterystyka monitoringu szkolnego: 

1) monitoring składa się z kamer zewnętrznych i wewnętrznych, 

2) monitoringowi podlegają: teren wokół szkoły, korytarze szkolne, łazienki uczniowskie  

w obrębie umywalni, 
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3) rejestrator monitoringu znajduje się w pomieszczeniu, do którego dostęp mają osoby 

upoważnione przez Dyrektora i pracownicy serwisu, 

4) materiał archiwalny zarejestrowany jest na dysku twardym rejestratora i przechowywany 

przez okres nie krótszy niż 30 dni, 

5) miejscem oglądu obrazów z kamer jest gabinet Dyrektora, 

6) zarejestrowane sytuacje mogą być wykorzystane w celu ustalenia faktów przy ujawnieniu 

negatywnych zdarzeń, do udowodnienia niewłaściwego zachowania oraz do prezentowania 

pozytywnych zachowań uczniów, 

7) w przypadku zaistnienia wykroczenia do zapisów monitoringu, po uzgodnieniu  

z Dyrektorem, mogą mieć dostęp: poszkodowany, jeśli dotyczy to ucznia, również jego 

rodzice, funkcjonariusze policji, prokuratury lub sądu oraz pracownicy szkoły upoważnieni 

przez Dyrektora. 

§ 31. 

1. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć 

(obowiązkowych i nadobowiązkowych) w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach 

według corocznie ustalonego przez Dyrektora harmonogramu. 

2. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych, w ich pobliżu lub 

na korytarzu przed i po każdej swojej lekcji według ustalonego przez Dyrektora 

harmonogramu. 

3. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego 

nauczyciela. 

4. W czasie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych, odbywających się po zakończeniu zajęć 

wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć, obowiązki właściwe dla nauczyciela 

dyżurującego pełni nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych, o których 

mowa w ust. 4, obejmuje czas 10 minut przed zajęciami do chwili opuszczenia przez uczniów 

budynku szkoły po zajęciach. 

6. Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurujący mają obowiązek zapobiegać 

niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach, w pomieszczeniach sanitarnych 

oraz obiektach rekreacyjnych wokół szkoły. 

7. W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel zastępujący 

przejmuje obowiązek pełnienia dyżuru. 

8. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie Dyrektora lub wicedyrektora. 

9. Dyrektor lub wicedyrektor, w razie konieczności, powiadamia o zaistniałym wypadku 

pogotowie ratunkowe oraz rodziców. 

 

§ 32. 

1. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania 

z zajęć lekcyjnych. 

2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych na pisemną lub osobistą prośbę rodziców.  

3.  Zwolnienie indywidualne możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby podpisanej przez 

rodzica, w tym przesłanej za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub osobistej prośby 
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będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia  

z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i 

nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub Dyrektor. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi 

nauczycielowi taki fakt, nauczyciel odsyła go do pielęgniarki szkolnej, która po stwierdzeniu 

objawów powiadamia rodziców ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły. 

5. Dziecko odbiera rodzic najszybciej jak to możliwe. 

6. Gdy rodzic nie może odebrać dziecka, wskazuje osobę, która może to uczynić. W tej sytuacji 

nauczyciel sporządza notatkę służbową z rozmowy telefonicznej z rodzicem. 

7. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 zgłosi się rodzic, 

którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających, wzywa się policję. 

8. Jeśli sytuacja, o której mowa w ust. 4 ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel za 

pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasy lub pracownika będącego w pobliżu sali 

lekcyjnej wzywa pielęgniarkę, która przejmuje opiekę nad uczniem. 

9. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywany jest lekarz. 

 

§ 33. 

1. W szkole obowiązuje sprawny sposób przekazywania informacji uczniowi i jego rodzicom: 

1) informacje bezpośrednio dotyczące ucznia przekazywane są na bieżąco rodzicowi za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie lub pisemnie za pośrednictwem 

poczty; 

2) informacje organizacyjne, informacje dotyczące zachowania ucznia mogą być przekazywane 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub w innej formy ustalonej przez wychowawcę 

z rodzicami na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu. 

 

ROZDZIAŁ 5 

Zasady i formy współpracy z rodzicami  

§ 34. 

1. Rodzice nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowywania i opieki. 

2. Zasady współdziałania szkoły z rodzicami opierają się na wzajemnym szacunku, otwartym 

dialogu, jawności i zaufaniu. 

3. Rodzice ucznia mają prawo do: 

1) występowania w każdej sprawie dotyczącej dziecka zgodnie z trybem określonym  

w statucie; 

2) zapoznania się z „Przedmiotowym Ocenianiem”; 

3) dostępności do statutu; 

4) konsultacji z nauczycielami i wychowawcą ich dziecka podczas spotkań indywidualnych, dni 

otwartych i zebrań; 

5) uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka; 

6) czynnego decydowania o sprawach szkoły za pośrednictwem Rady Rodziców, aktywnego 

uczestniczenia w życiu szkoły i klasy swojego dziecka, stanowienia integralnej części 

społeczności szkolnej i klasowej; 



21 
 

7) wyrażania opinii o pracy szkoły; 

8) ubiegania się o pomoc materialną dla swojego dziecka udzielaną na zasadach zawartych  

w odrębnych przepisach; 

9) ubiegania się o pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla swojego dziecka udzielaną na 

zasadach zawartych w odrębnych przepisach. 

§ 35. 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są 

obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 

przedszkolnego; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 

ust. 8 ustawy - w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, 

oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego. 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie 

której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony  

w art. 16 ust. 5b ustawy; 

3) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

4) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia 

dziecka w niezbędne materiały, pomoce i inne; 

5) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków 

nauki, gdy realizuje obowiązek poza szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami; 

7) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych; 

8) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, 

warsztatach, konsultacjach;  

9) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych; 

10) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy przy realizacji zadań programu wychowawczo –

profilaktycznego i zadań wynikających z planu pracy wychowawcy klasowego; 

11) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego  

i innych; 

12) zgłaszania się do szkoły na prośbę wychowawcy lub innych nauczycieli; 

13) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia 

szkolnego i prywatnego; 

14) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub 

nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub 

życia; 

15) dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka; 
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16) rodzice zobowiązani są do zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do nauczania 

zdalnego oraz motywowania i wspierania dziecka w systematycznym uczeniu się6. 

 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza miasta, są 

obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach  

w tym zakresie. 

4. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie 

zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy, są obowiązani do zapewnienia dziecku 

warunków nauki określonych w tym zezwoleniu. 

5. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, o którym mowa w art. 14 ust. 3 

ustawy, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

6. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć 

obowiązkowych. 

Rodzice mają ponadto obowiązek: 

1) wychowania swojego dziecka zgodnie z zasadami poszanowania innych ludzi i ich przekonań; 

2) wspierania dziecka w jego pracy nad własnym rozwojem, umożliwienia dziecku korzystania 

z organizowanych na terenie szkoły form pomocy (np. udział w dodatkowych zajęciach 

terapeutycznych) oraz wspierania dziecka w przezwyciężaniu trudności, zgodnie  

z zaleceniami nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem; 

3) usprawiedliwiania pisemnego, bądź za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

nieobecności dziecka w ciągu3 dni od dnia powrotu dziecka do szkoły; 

4) pisemnego lub telefonicznego zwolnienia dziecka z lekcji; 

5) zgłaszania sytuacji problemowych z zachowaniem odpowiedniej kolejności, tj. wychowawca, 

pedagog szkolny, wicedyrektor lub Dyrektor; co oznacza, że rodzicom nie wolno 

podejmować interwencji w stosunku do innych dzieci; 

6) aktualizowania danych (adres, numer telefonu), które umożliwiają pracownikom szkoły 

nawiązanie kontaktu; 

7) ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wszelkie szkody i zniszczenia wyrządzone przez 

dziecko. 

§ 36. 

Współpraca z rodzicami przebiega wg poniższych zasad: 

1) kontakt nauczycieli z rodzicami odbywa się zgodnie z ustalonym na początku każdego roku 

szkolnego harmonogramem zebrań i dni otwartych; 

2) w razie potrzeby nauczyciele i rodzice mogą kontaktować się w terminie dogodnym dla obu 

stron; 

3) o terminach zebrań i dni otwartych rodzice są informowani poprzez stronę internetową 

szkoły, tablicę ogłoszeń oraz sporządzany przez Dyrektora kalendarz roku szkolnego, 

dostępny na stronie internetowej szkoły; 

                                                           
6 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 

https://sip.lex.pl/#/hipertekst/16794386_art%2820%29_1?pit=2017-07-17
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4) na pierwszym w roku szkolnym zebraniu, wychowawca zaznajamia rodziców  

z najważniejszymi dokumentami, tj. statutem wraz z załącznikami, „Programem 

wychowawczo - profilaktycznym”, kalendarzem roku szkolnego; 

5) na kolejnych spotkaniach przekazywane są informacje dotyczącej bieżącej sytuacji szkolnej 

uczniów; 

6) z każdego zebrania sporządzany jest protokół, który rodzice potwierdzają podpisem;  

7) indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami nie mogą odbywać się w czasie lekcji lub 

podczas dyżuru nauczyciela na przerwie; 

8) indywidualne spotkania nauczyciela z rodzicami odbywają się w umówionym terminie oraz 

w sposób niezakłócający jego obowiązków służbowych; 

9) miejscem prowadzenia rozmów pomiędzy rodzicami a nauczycielami dotyczącymi sytuacji 

szkolnej uczniów jest wyłącznie teren szkoły; 

10) rodzice potwierdzają podpisem: 

a) udział w zebraniach i spotkaniach z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem, 

b) fakt pozyskania informacji o niskiej frekwencji ucznia i wynikających z tego 

konsekwencjach oraz zobowiązaniach, 

c) fakt pozyskania informacji o zagrożeniu niepromowaniem do klasy programowo 

wyższej lub zagrożeniu nieukończenia szkoły, 

d) zgodę na samodzielny powrót dziecka, które ukończyło 7 lat, do domu ze szkoły lub 

świetlicy, a także z wycieczek i imprez szkolnych, 

e) zgodę na wcześniejszy, niż wynika to z planu lekcji, powrót ucznia do domu (dotyczy 

uczniów klas IV -  VIII), 

f) zgodę na udział dziecka w wycieczkach, 

g) zgodę na udział dziecka w badaniach prowadzonych przez szkolnych specjalistów, 

h) zgodę na lekarskie badania okresowe dla uczniów klas sportowych, 

i) zgodę na udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach specjalistycznych, 

zajęciach pozalekcyjnych,  

j) zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, 

k) zgodę na publikację wizerunku ucznia dla celów edukacyjnych i promocyjnych szkoły, 

l) zgodę na udział w innych organizowanych wdanym roku szkolnym wydarzeniach. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 6 

Organy szkoły 

§ 37. 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 
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§ 38. 

1. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą szkoły 

i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działanie prozdrowotne; 

4) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące  

w obwodzie szkoły, w tym przez dzieci w wieku sześciu lat, które obowiązane są odbyć 

roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego; 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

6) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący; 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

10) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

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

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawcze, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

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

specjalnego uczniów; 

13) współpracuje z pielęgniarką i lekarzami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną 

nad uczniami, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej 

realizacji tej opieki; 

14) 7Na czas   pracy zdalnej   Dyrektor   szkoły  w porozumieniu z nauczycielami: 

a) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji 
zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, 

b) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby 
edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych 
kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub 
uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 

c) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do 
zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach 
realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: 

 równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

 zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

                                                           
7 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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 możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 
umysłowego w ciągu dnia, 

 łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

 ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 

d) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz 
sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów 
lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach, 

e) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 
poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz 
warunki i   sposób   ustalania   rocznej   oceny   klasyfikacyjnej   zachowania w przypadku 
wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 
2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, 

f) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty, 

g) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, 
w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać, 

h) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 
prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji, 

i) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów 
wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. 

15)  

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami. Decyduje między innymi w następujących sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach nagród, 

odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników; 

4) ustala Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania, po konsultacji z zespołem 

pracowniczym. 

3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem 

Uczniowskim i rodzicami. 

4. Dyrektor odpowiada za całość prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania szkoły, regulując 

organizację pracy szkoły poprzez wydawanie wewnętrznych zarządzeń. Zarządzenia wpisywane 

są do „Księgi zarządzeń”, która dostępna jest w sekretariacie szkoły. Zarządzenia nie mogą być 

sprzeczne z prawem oświatowym.  

5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań wspomagany jest przez wicedyrektorów. 

6. Wicedyrektor szkoły w szczególności: 

1) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego 

bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora 

w czasie jego nieobecności. Ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych  

i wydawania poleceń; 
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2) przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, we współpracy z zespołem nauczycieli; 

3) przygotowuje tygodniowy plan dyżurów; 

4) prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym w projekcie organizacyjnym; 

5) obserwuje zajęcia dydaktyczne i kontroluje warsztat pracy nauczycieli wg ustalonego 

harmonogramu; 

6) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i prowadzi ich rejestr; 

7) kontroluje dokumentację: 

a) dzienniki lekcyjne, 

b) dzienniki zajęć pozalekcyjnych, 

c) arkusze ocen, 

d) dzienniki pracy świetlicy szkolnej, pedagoga, psychologa, logopedy i innych 

specjalistów; 

8) dokonuje miesięcznych zestawień godzin ponadwymiarowych; 

9) prowadzi dokumentację praktyk studenckich; 

10) przechowuje dokumentację semestralną i roczną dotyczącą kształcenia; 

11) przygotowuje materiały statystyczne do opracowania sprawozdań wyników nauczania  

i zachowania; 

12)  ma prawo do formułowania projektu oceny pracy nauczycieli, wnioskowania o nagrody  

i odznaczenia jak i zastosowania kary; 

13)  odpowiada służbowo przed Dyrektorem. 

 

§ 39. 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące 

kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,  

w jej posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej np.: przedstawiciele Samorządu 

Szkolnego, Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej, Rady Rodziców. 

4. Działa zgodnie z opracowanym i przyjętym po konsultacji Regulaminem Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 

wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

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

z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady. 

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem 

Rady. 

8. Dyrektor przedstawia Radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

9. Do jej kompetencji stanowiących należy: 

1) przygotowanie projektu Statutu Szkoły albo jego zmian i ich zatwierdzenie; 
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2) zatwierdzanie po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców planów pracy szkoły z wyłączeniem 

planu wychowawczo - profilaktycznego; 

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

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

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły 

lub placówki. 

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) plan wychowawczo – profilaktyczny; 

3) projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 

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

5) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

11. Na czas pracy zdalnej, zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się bez konieczności 

fizycznego zbierania się rady,  w formie wideokonferencji, dopuszczających możliwość 

podejmowania uchwał i innych decyzji przez Radę Pedagogiczną8. 

 

§ 40. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale, począwszy od drugiego etapu 

edukacyjnego, tworzą zespół nauczycielski, którego przewodniczącym jest wychowawca 

danego oddziału.  

2. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawów 

programów nauczania dla danego oddziału; 

2) integrowanie treści międzyprzedmiotowych; 

3) analizowanie i monitorowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału oraz 

ustalanie wniosków do dalszej pracy; 

4) organizowanie szkolnych i pozaszkolnych konkursów wiedzy; 

5) uzgadnianie wspólnych działań związanych z organizowaniem wycieczek i imprez; 

6) doskonalenie pracy nauczycieli poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, otwarte zajęcia, 

lekcje koleżeńskie, opracowywanie narzędzi badawczych; 

7) zespołowe diagnozowanie wybranych zagadnień, szczególnie dotyczących realizacji 

programów nauczania, wewnątrzszkolnego oceniania, programu wychowawczo - 

profilaktycznego; 

8) analizowanie wyników klasyfikowania i promowania uczniów w danym oddziale; 

9) analizowanie opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne  

i przekazanych szkole przez rodziców uczniów; 

                                                           
8 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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10) ustalanie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej i przedstawianie Dyrektorowi 

propozycji w tym zakresie; 

11) współpraca z rodzicami uczniów w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych; 

12) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

3. W celu wymiany doświadczeń oraz monitorowania pracy szkoły tworzy się następujące zespoły 

przedmiotowe: 

1) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlicy; 

2) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych; 

3) zespół nauczycieli języków obcych; 

4) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych; 

5) zespół nauczycieli edukacji sportowej 

6) zespół nauczycieli religii i etyki. 

4. Dyrektor może tworzyć inne zespoły, zgodnie z potrzebami szkoły. 

5. Dyrektor tworzy zespół na czas określony lub nieokreślony.  

6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora. Przewodniczący zespołu 

może powoływać do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, 

specjalistów i pracowników szkoły oraz osoby niebędące pracownikami szkoły.  

7. Zespoły pracują w oparciu o założenia zawarte w planie pracy szkoły. 

8. Spotkania zespołów, o których mowa w ust. 3, odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż trzy razy w roku szkolnym. Zespoły dokumentują swoje zebrania.  

9. Zespoły, o których mowa w ust. 3,z początkiem roku szkolnego, jednak nie później niż  

do połowy września, opracowują założenia do pracy na dany rok i zapoznają z nimi Radę 

Pedagogiczną. 

10. Po zakończonych zajęciach w danym roku szkolnym zespoły, o których mowa w ust. 3, 

na radzie podsumowującej rok szkolny przedstawiają sprawozdania z działalności i wnioski do 

dalszej pracy. 

 

§ 41. 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych  

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady. 

5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 

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

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły. 

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
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1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo - 

profilaktycznego szkoły, o którym mowa w art. 26 Prawa oświatowego; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora. 

8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo - profilaktycznego 

szkoły, o którym mowa w art. 26 przepisów Prawa oświatowego, program ten ustala Dyrektor 

w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez 

Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

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

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

10. Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym Rady Rodziców. 

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

rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę 

Rodziców. 

§ 42. 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Organami Samorządu są: 

1) Klasowe Rady Samorządu wybierane we wszystkich klasach IV – VIII; 

2) Rada Samorządów Klasowych, w skład której wchodzi po 1 uczniu z każdej Klasowej Rady 

Samorządu; 

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego, wybierany spośród ogółu uczniów trzech najwyższych 

poziomów klas, przez uczniów klas IV–VIII, w wyborach równych, bezpośrednich i tajnych. 

4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalany przez Radę 

Samorządów Klasowych. 

5. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

6. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

7. Opiekę nad Samorządem sprawują nauczyciele wybrani przez Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego, spośród kandydatów wskazanych przez Dyrektora. 

8. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 
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4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  

z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu. 

9. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

10. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Szkolną Radę Wolontariatu. 

11. Zasady wyboru i zadania Szkolnej Rady Wolontariatu określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego. 

12. Opiekę nad wolontariatem szkolnym sprawuje wskazany przez Dyrektora nauczyciel, który 

wyraża chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania w pomoc potrzebującym. 

 

§ 43. 

1. Organy szkoły współdziałają ze sobą z poszanowaniem wzajemnej niezależności oraz zakresu 

kompetencji, m.in. poprzez: wymianę informacji; możliwość składania wniosków w zakresie 

poprawy efektywności pracy szkoły, możliwość udziału w swoich zebraniach. 

2. Spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga Dyrektor w formie pisemnej w terminie 14 dni od 

dnia pisemnego zawiadomienia o powstaniu sporu.  

3. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

4. Jeżeli Dyrektor jest stroną sporu, każdy z pozostałych organów wybiera po dwóch swoich 

przedstawicieli, którzy tworzą komisję do spraw rozstrzygnięcia danego sporu.  

5. Komisja rozstrzyga spór w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej powołania. 

6. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne. 

§ 44. 

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

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

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania 

zgody Dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

ROZDZIAŁ 7 

Organizacja szkoły 

§ 45. 

1. Szkoła jest czynna dla interesantów w godzinach od 7.30 do 16.00, natomiast dla uczniów od 

godziny 6.30 do czasu zakończenia wszystkich zajęć, w tym świetlicowych. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. 

Szczegółowe terminy ustala Kurator. 

3. Podstawą organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny szkoły 

opracowany przez Dyrektora, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe  

i zatwierdzony przez organ prowadzący. 



31 
 

4. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 

prowadzonych w grupach, 

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, 

sportowych w oddziałach sportowych, 

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo 

przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, zwiększenie liczby godzin wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

f) tygodniowy, wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji Dyrektora szkoły; 

g) w wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszenia zajęć, np. 

z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia uczniów i 

pracowników, dopuszcza się prowadzenie zdalnego nauczania według odrębnego, 

dostosowanego planu zajęć9. 

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz  

z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz innych zajęć 

wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 

pedagoga specjalnego10, psychologa, logopedę i innych nauczycieli; 

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

§ 46. 

1. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, w grupie oddziałowej 

i grupie międzyoddziałowej, a w przypadku szkolenia sportowego również  

w grupie międzyklasowej. 

2. Decyzje w sprawie przydziału uczniów do oddziałów podejmuje Dyrektor. 

3. Uczniów dzieli się na oddziały, których liczebność powinna wynosić: 

1) w oddziale klas I–III nie więcej niż 25; 

                                                           
9 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
10 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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a. w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego  

w obwodzie tej szkoły, Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany 

oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w pkt. 1, 

b) na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w pkt. 1 lit. a oraz za zgodą organu 

prowadzącego szkołę, Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w pkt.1 lit. 

a, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3 pkt 1. Liczba 

uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów, 

c) jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. 

b, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, 

d) oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. b, może 

funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

2) w oddziale klas IV – VIII nie więcej niż 30. 

§ 47. 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalonych przez Dyrektora 

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny. 

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone  

w systemie nauczania zintegrowanego w klasach I - III i w systemie nauczania przedmiotowego 

w klasach IV - VIII. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący 

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

5. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 5,  

w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć  

w okresie tygodniowym. 

7. W przypadkach uzasadnionych zajęcia obowiązkowe przedmiotów nauczania mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym (muzeum, kino, instytucje kulturalno - 

oświatowe, zakłady pracy, wycieczki, zielone i białe szkoły, itp.). 

8. Przerwy śródlekcyjne trwają po 10 min., z wyjątkiem dwóch przerw obiadowych, po 4. i 5. godz. 

lekcyjnej, trwających po 15 min.  

9. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszenia zajęć, np. z 

powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia uczniów i pracowników, 

dopuszcza się prowadzenie zdalnego nauczania dla grup uczniów innych niż oddziały i klasy, w 

zależności od potrzeb i możliwości technicznych11. 

 

 

                                                           
11 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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§ 48. 

1. Szkoła umożliwia nauczanie integracyjne, zakładające udostępnienie istniejącego systemu 

szkolnictwa masowego osobom niepełnosprawnym. 

2. Szkoła nie realizuje nauczania w systemie lekcyjnym dla dzieci niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu wyższym niż lekki. 

3. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 

uczniów niepełnosprawnych. 

4. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale 

integracyjnym może być wyższa niż określona w ust. 2, jeżeli uczeń uczęszczający do tego 

oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na 

niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego. 

5. Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje Dyrektor za zgodą ich rodziców,  

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych. 

6. W klasie integracyjnej, oprócz nauczyciela prowadzącego zajęcia, pracuje nauczyciel 

wspomagający. 

§ 49. 

1. W szkole mogą być tworzone oddziały sportowe. 

2. W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe  

w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkolnych, dla co najmniej 

20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia. 

3. Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału 

mistrzostwa sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału; 

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,  

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 3, niż 

liczba wolnych miejsc w oddziale, o których mowa w ust. 2,brane są pod uwagę wyniki prób 

sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 3pkt 3. 

5. Uczniowie uczęszczający do oddziałów sportowych biorą udział we współzawodnictwie 

sportowym. 

6. W oddziałach sportowych, w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie sportowe na 

podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej. 

7. Program szkolenia opracowuje właściwy polski związek sportowy. 

8. Program szkolenia jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym 

podstawę programową kształcenia ogólnego. 

9. W ramach programu szkolenia szkoła może organizować dla uczniów obozy szkoleniowe, 

których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych i podniesienie poziomu 

wytrenowania. 

10. Oddziały sportowe mogą realizować programy szkolenia we współpracy z polskimi związkami 

sportowymi, klubami sportowymi i stowarzyszeniami. 
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11. Współpraca, o której mowa w ust. 10, może dotyczyć w szczególności pomocy szkoleniowej, 

wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki medycznej 

i zabiegów odnowy biologicznej, prowadzenia badań diagnostycznych, a także tworzenia 

warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych. 

12. Warunki współpracy, o której mowa w ust. 10, określa umowa zawarta między organem 

prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym lub 

stowarzyszeniem, o których mowa w ust. 10. 

13. W oddziałach sportowych, realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego: 

1) ukierunkowany – mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących 

uczniów do szkolenia w określonym sporcie; 

2) specjalistyczny. 

14. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi co najmniej 10 godzin. 

15. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych ustala Dyrektor w porozumieniu  

z organem prowadzącym szkołę, na podstawie programu szkolenia, z uwzględnieniem etapu 

szkolenia sportowego, sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów. 

16. W ramach obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych są realizowane 

obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla 

szkoły podstawowej. 

17. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką sportu lub 

zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów, w czasie zajęć sportowych mogą być tworzone 

grupy ćwiczeniowe. 

18. Minimalna liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w oddziale sportowym wynosi 10.  

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów  

w grupie ćwiczeniowej może być mniejsza. 

19. W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału sportowego, którzy ze względu na kontuzję 

lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, 

uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne. 

20. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza, 

uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń 

przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego okresu do oddziału szkolnego działającego 

na zasadach ogólnych. 

21. Zadaniem oddziału sportowego, jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, 

umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi, w szczególności 

przez: 

1) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych był 

dostosowany do rozkładu zajęć sportowych; 

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach 

edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania; 

3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym 

w zawodach krajowych lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub 

toku nauki. 
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22. Szkolenie sportowe realizowane jest z wykorzystaniem obiektów własnych, a także obiektów 

lub urządzeń sportowych innych podmiotów, na podstawie umowy zawartej między organem 

prowadzącym szkołę a danym podmiotem. 

23. Dla uczniów oddziałów sportowych szkoła organizuje okresowe badania lekarskie. 

24. Szczegółowe zasady naboru do oddziałów sportowych określa regulamin. 

§ 50. 

1. Dla uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej  

w normalnym trybie oraz którzy: 

1) otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej albo 

2) nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej 

– mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy. 

2. Dyrektor, za zgodą rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, 

3. uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, z której wynika zasadność nauki przez ucznia  

w oddziale przysposabiającym do pracy. 

4. W oddziale przysposabiającym do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą 

programową kształcenia ogólnego dostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów. 

5. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia przeznaczone na 

osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia 

w zawodach dla danego zawodu. 

6. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole albo poza szkołą na podstawie 

umowy zawartej przez Dyrektora, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, 

placówką kształcenia ustawicznego, placówką kształcenia praktycznego, ośrodkiem 

dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz pracodawcą. 

§ 51. 

Dyrektor dokonuje podziału oddziałów klasowych na grupy na zajęcia z przedmiotów objętych 

zgodnie z przepisami MEN. 

§ 52. 

1. Szkoła może prowadzić m.in.: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, 

zajęcia reedukacyjne, zajęcia muzyczne, zajęcia rekreacyjno - sportowe, gimnastykę korekcyjną, 

zajęcia profilaktyczne i terapii psychologicznej; 

2. Liczba uczestników kół przedmiotowych i kół zainteresowań musi uwzględniać specyfikę koła. 

Liczbę tę określa, po uzgodnieniu z Dyrektorem, nauczyciel prowadzący dane koło.  

3. Liczba uczestników na zajęciach gimnastyki korekcyjnej, reedukacyjnych, wyrównawczych, 

socjoterapeutycznych i dydaktyczno - wyrównawczych musi uwzględniać ich specyfikę. Liczbę 

tę określa, po uzgodnieniu z Dyrektorem, nauczyciel prowadzący dane zajęcia.  

§ 53. 

1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów, ich 

rodziców i nauczycieli.  

3. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, 

uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy  

i w złagodzeniu startu zawodowego.  
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4. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów 

edukacyjno -  zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę  

w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół.. 

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego 

diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu 

dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji 

edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom 

lub nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, 

europejskim i światowym na temat: 

1) sieci szkół ponadpodstawowych; 

2) rynku pracy; 

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach; 

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe; 

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

6. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania: 

1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich 

rodzicom; 

2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery; 

3) koordynowania działań informacyjno - doradczych szkoły; 

4) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy; 

5) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń 

pracodawców; 

6) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, 

poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych 

warunków, bezrobocia; 

7) wspierania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo -  

informacyjnych; 

8) współpracy z instytucjami wspierającymi: 

a) kuratorium oświaty, 

b) urzędem pracy, 

c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej, 

d) poradnią psychologiczno - pedagogiczną, 

e) komendą OHP oraz innymi; 

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania 

uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca 

zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy  

o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

8. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach: 

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach siódmych  

i ósmych; 

2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy; 

3) spotkań z rodzicami; 
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4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym; 

5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych; 

6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego. 

§ 54. 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb  

i zainteresowań uczniów, celów edukacyjnych szkoły, (w tym gromadzeniu, wypożyczaniu, 

udostępnianiu uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych), doskonaleniu warsztatu 

pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz 

rodzice. 

3. Godziny pracy biblioteki są corocznie ustalane przez Dyrektora w porozumieniu  

z nauczycielem bibliotekarzem i dostosowane do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał 

uczniom i nauczycielom dostęp do zbiorów bibliotecznych podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu. 

4. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem działalności biblioteki szkolnej. 

5. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz dokumenty nie 

piśmiennicze, w tym materiały audiowizualne. 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor. 

7. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest integralną częścią biblioteki 

szkolnej. Wspiera realizację statutowych zadań biblioteki, rozszerza i uzupełnia jej ofertę. 

8. ICIM pełni funkcję pracowni interdyscyplinarnej ze swobodnym dostępem do sieci Internet, 

urządzeń reprograficznych i gromadzonych zbiorów multimedialnych. 

9. Współpracę biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami 

określają następujące zasady: 

1) z biblioteki może korzystać każdy uczeń, jego rodzice, pracownicy szkoły; 

2) biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca; 

3) czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko; 

4) za zniszczoną lub zgubioną, wypożyczoną książkę użytkownik powinien odkupić taką samą 

lub o zbliżonej tematyce, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki; 

5) biblioteka udziela rodzicom informacji o czytelnictwie uczniów, służy pomocą w doborze 

literatury dotyczącej problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych; 

6) biblioteka szkolna umożliwia wymianę materiałów informacyjnych między bibliotekami; 

7) Biblioteka informuje o zbiorach i zachęca do korzystania z zasobów bibliotek publicznych 

znajdujących się w okolicy szkoły; 

8) Nauczyciel biblioteki poprzez promocję i organizację wyjazdów do bibliotek naukowych 

zachęca uczniów do korzystania z ich zasobów. 

10. W bibliotece mogą przebywać uczniowie, którym nie ma możliwości zapewnienia efektywnego 

zastępstwa w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela. Nadzór nad tymi uczniami sprawuje 

nauczyciel bibliotekarz. 
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§ 55. 

1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji znajdujących się w bibliotece wszystkim 

uczniom, nauczycielom i rodzicom uczniów; 

2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów oraz 

wyrabianie i pogłębianie u nich nawyku czytania i uczenia się; 

3) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną  

u uczniów; 

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych wprowadzających i poszerzających wiedzę uczniów  

w zakresie bibliotekoznawstwa; 

5) wyrabianie wśród uczniów nawyku poszanowania książek i innych źródeł informacji; 

6) systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki; 

7) dbanie o księgozbiór szkolny i porządek w tym księgozbiorze; 

8) dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas przebywania ich w bibliotece szkolnej; 

9) nawiązywanie współpracy z innymi bibliotekami i instytucjami związanymi 

z bibliotekarstwem; 

10) współpraca z nauczycielami i samorządem uczniowskim w zakresie zaspakajania potrzeb 

czytelniczych i informacyjnych; 

11) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniu 

zasobów multimedialnych i zasobów biblioteki; 

12) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów 

edukacyjnych oraz przekazywaniem materiałów ćwiczeniowych; 

13) przedstawianie sprawozdania ze swojej działalności na plenarnych posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej. 

2. Bezpośredni nadzór nad nauczycielem bibliotekarzem sprawuje Dyrektor. 

§ 56. 

1. Uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców szkoła 

zapewnia możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej w godzinach od 6.45 do 16.30. 

2. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 

uczniów. 

3. Liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką 

jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5. 

4. Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje Dyrektor na podstawie pisemnych zgłoszeń rodziców. 

5. Pracownicy świetlicy prowadzą dokumentację swej pracy zgodnie z przepisami MEN. 

6. Zadania świetlicy sprowadzają się w szczególności do: 

1) organizowania pomocy w nauce; 

2) organizowania zajęć ruchowych w pomieszczeniach szkolnych i na powietrzu; 

3) rozwijania zainteresowań plastycznych, technicznych, recytatorskich, aktorskich; 

4) organizowania zajęć zgodnych z planem pracy dydaktyczno – wychowawczo  - 

opiekuńczej szkoły; 

5) upowszechniania kultury zdrowotnej; 

6) współdziałania z rodzicami w wychowaniu dzieci. 
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7. W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którym nie ma możliwości zapewnienia efektywnego 

zastępstwa w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela. Nadzór nad tymi uczniami sprawuje 

wychowawca świetlicy. 

§ 57. 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadu w stołówce szkolnej. 

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustala Dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

3. Szkoła umożliwia częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za posiłki tych uczniów, którzy 

potrzebują szczególnej opieki w tym zakresie. 

§ 58. 

1. W szkole działa gabinet profilaktyki zdrowotnej. 

2. Gabinet czynny jest w godzinach ustalonych na dany rok szkolny. 

3. W gabinecie zatrudniona jest pielęgniarka, która jest pracownikiem ZOZ. 

4. Do jej obowiązków należy: 

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;  

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami  

z dodatnimi wynikami testów;  

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;  

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym 

realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego  

i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście 

świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do 

wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;  

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;  

6) doradztwo dla Dyrektora w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji 

posiłków i warunków sanitarnych w szkole; 

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;  

8) prowadzenie u uczniów grupowej profilaktyki fluorkowej; 

9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. 

5. Pielęgniarka szkolna udziela świadczeń, o których mowa w ust. 4, na podstawie odrębnych 

przepisów. 

6. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń proporcjonalną do liczby uczniów 

objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych. 

7. Pielęgniarka szkolna składa sprawozdanie ze swojej działalności na końcoworocznym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

§ 59. 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: 

1) izby lekcyjne z odpowiednim wyposażeniem; 

2) specjalistyczne pracownie przedmiotowe; 

3) halę sportową, salę gimnastyczna i boisko szkolne; 

4) bibliotekę; 

5) świetlicę; 

6) stołówkę; 
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7) pomieszczenia administracyjne i archiwum szkolne; 

8) gabinety pedagoga i psychologa szkolnego, logopedy i integracji sensorycznej; 

9) gabinet profilaktyki zdrowotnej. 

2. Boisko, sala gimnastyczna i hala sportowa służą realizacji zadań statutowych szkoły oraz 

realizacji zadań statutowych uczniowskich klubów sportowych działających na terenie szkoły. 

3. Po zaspokojeniu potrzeb szkoły, przyszkolne obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne, mogą 

być udostępniane instytucjom, stowarzyszeniom, organizacjom i osobom prywatnym 

bezpłatnie lub odpłatnie. 

4. Organ prowadzący szkołę ustala zasady udostępniania szkolnych obiektów sportowych 

podmiotom innym niż szkoła.  

§ 60. 

1. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji istniejących 

lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich 

rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach 

których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania. 

2. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole jest rozwijanie kompetencji  

i wiedzy uczniów oraz nauczycieli. 

3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej. 

4. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole nie może prowadzić do zmiany jej typu. 

5. Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, 

wychowania i opieki, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do 

ukończenia szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych  

w odrębnych przepisach. 

6. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły lub oddziału, w przypadku przeprowadzania 

eksperymentu pedagogicznego, odbywa się na podstawie przepisów Prawa oświatowego. 

7. Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę, oddział, grupę lub wybrane zajęcia 

edukacyjne. 

8. Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole wymaga zgody ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

9. Dyrektor, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po uzyskaniu opinii Rady Rodziców, 

występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, w terminie do dnia 31 marca 

roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego 

eksperymentu. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza 

swoją opinię. 

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, zawiera: 

1) cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego; 

2) opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze zgodą 

tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu; 

3) zgodę Rady Pedagogicznej wyrażoną w uchwale, o której mowa w ust. 9, oraz opinię Rady 

Rodziców; 
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12. Jeżeli planowany eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania szkole dodatkowych środków 

budżetowych, do wniosku dołącza się pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie 

planowanych działań. 

13. Dyrektor, bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu, przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw oświaty i wychowania, sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu 

pedagogicznego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego 

eksperymentu. 

14. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 13, Dyrektor przekazuje także organowi prowadzącemu 

oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

15. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 13, składa się za pośrednictwem kuratora, który dołącza 

swoją opinię. 

 

§ 61. 

1. W szkole, na podstawie umowy zawartej z uczelnią, mogą odbywać się praktyki pedagogiczne. 

2. Umowa powinna określać w szczególności: 

1) rodzaj praktyki; 

2) czas trwania; 

3) program praktyki. 

3. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: 

1) obserwowanie zajęć; 

2) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 

3) prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem; 

4) samodzielne prowadzenie zajęć; 

5) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów). 

4. Studenci zamierzający odbywać praktyki powinni być ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Szkoła nie ponosi za to odpowiedzialności. 

5. Przed przyjęciem praktykantów należy sprawdzić zarówno aktualność ubezpieczenia, jak  

i szkolenia bhp. 

6. Program praktyk powinien być dostarczony do szkoły przed ich rozpoczęciem i musi zawierać 

informacje niezbędne do realizacji praktyki, m.in.: 

1) czas trwania praktyki; 

2) cel praktyki; 

3) warunki zaliczenia praktyki. 

7. Uczelnia zobowiązana jest dostarczyć szkole regulamin praktyk. Jeśli nie zawiera on zapisu 

określającego, że opiekunem praktyk może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, to 

funkcję tę może pełnić nauczyciel kontraktowy. 

8. Do obowiązków Dyrektora, jako nadzorującego praktyki należy: 

1) zawarcie pisemnego porozumienia ze szkołą wyższą, która zwraca się z prośbą o przyjęcie 

studentów na praktyki; 

2) sprawdzenie dokumentów związanych z rozpoczęciem praktyki przez studenta; 

3) przypomnienie, że na terenie szkoły student podlega przepisom i regulaminom w niej 

obowiązującym, a w czasie trwania praktyki jego zwierzchnikami stają się Dyrektor oraz 

szkolny opiekun praktyki; 
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4) wyznaczenie opiekunów praktyk dla poszczególnych studentów, uwzględniając kierunki 

kształcenia praktykantów, za zgodą wskazanych pracowników szkoły; 

5) zorganizowanie pierwszego spotkania studentów z ich opiekunami w celu omówienia spraw 

organizacyjnych i wykonania wstępnego planu przebiegu praktyk; 

6) ustalenie i zatwierdzenie harmonogramu przebiegu praktyki, z udziałem studenta oraz 

nauczyciela mającego pełnić rolę opiekuna; 

7) przypomnienie zasad, do przestrzegania których student zobowiązany jest na terenie szkoły, 

czyli przestrzegania:  

a) ustalonego w szkole organizacji, porządku i dyscypliny pracy, 

b) zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej, 

c) zasad związanych z ochroną danych osobowych, 

d) zasad zawartych w programie praktyki oraz terminów i zadań ustalonych  

w harmonogramie praktyki; 

8) zapoznanie studenta z konsekwencjami za złamanie przepisów na terenie szkoły; 

9) umożliwienie studentom odbywającym praktyki udziału w posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, konferencjach szkoleniowych, naradach metodycznych, zebraniach  

z rodzicami, które odbywać się będą w trakcie trwania praktyki; 

10) zorganizowanie spotkania ze studentami i ich opiekunami w celu zatwierdzenia  

i podpisania wymaganych dokumentów związanych z zaliczeniem i oceną praktyk oraz 

omówienia ich przebiegu. 

9. Do obowiązków szkolnego opiekuna praktyk należy: 

1) zapoznanie studentów z organizacją roku szkolnego, pracy i zwyczajami panującymi  

w szkole; 

2) ustalenie harmonogramu przebiegu praktyki, z uwzględnieniem wszystkich wytycznych 

uczelni oraz zawartych w przepisach prawa; 

3) utrzymywanie kontaktu z osobą nadzorującą praktyki z ramienia uczelni; 

4) udzielanie merytorycznej i metodycznej pomocy praktykantom w przygotowaniach  

do prowadzenia przez nich zajęć; 

5) obserwowanie zajęć prowadzonych przez studenta; 

6) zapoznanie studentów z warsztatem swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej; 

7) omawianie i ocenianie zajęć obserwowanych i prowadzonych przez studenta; 

8) zapoznanie studentów z dokumentacją obowiązującą w szkole; 

9) omówienie zasad wypełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania; 

10) przybliżenie zadań związanych z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy; 

11) w porozumieniu z innymi pracownikami szkoły - umożliwienie studentom uczestniczenia  

w innych zajęciach, np. pedagoga, psychologa szkolnego; 

12) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem praktyki - zgodnym z harmonogramem; 

13) sporządzenie opinii i oceny odbytej praktyki w ustalonym terminie, według uzgodnionych 

kryteriów. 

10. Dokumentacja przebiegu praktyk powinna zawierać: 

1) imienne skierowanie studenta na praktykę wystawione przez uczelnię; 

2) zaświadczenie o odbyciu szkolenia bhp i ppoż.;  

3) dziennik praktyk wystawiony przez uczelnię; 
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4) program praktyk; 

5) porozumienie pomiędzy uczelnią i szkołą; 

6) kartę informacyjną o przebiegu praktyki; 

7) pisemną ocenę i opinię studenta wystawiona przez szkolnego opiekuna praktyk; 

8) zestawienie przeprowadzonych i hospitowanych lekcji. 

11. Oceny wraz z opinią o praktykantach dokonuje - w formie pisemnej - szkolny opiekun praktyki. 

12. W opiniach powinny być zawarte następujące informacje: 

1) umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy merytorycznej i metodycznej przez studentów 

w toku przeprowadzanych zajęć i innych czynności określonych w programie praktyk; 

2) znajomość technik, metod i form nauczania; 

3) umiejętność wykorzystania pomocy dydaktycznych i posługiwania się środkami 

audiowizualnymi; 

4) znajomość metod aktywizujących uczniów podczas zajęć i umiejętność ich zastosowania  

w praktyce; 

5) umiejętność dostosowywania metod pracy do poziomu i możliwości uczniów; 

6) zaangażowanie w pracę; 

7) umiejętność nawiązywania kontaktu i dobrych relacji z uczniami; 

8) kultura bycia oraz kultura słowa; 

9) takt pedagogiczny; 

10) sumienność, punktualność i obowiązkowość. 

 

§ 61a12. 

Organizacja oddziału przedszkolnego 

1. W szkole organizuje się oddział przedszkolny, w którym realizowany jest obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6 letnich. 

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

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

dziecko kończy 7 lat. 

3. Liczbę oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkole ustala corocznie organ 

prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem w taki sposób, by zapewnić warunki do realizacji 

bezpłatnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, a w 

szczególności dzieciom z obwodu szkoły. 

4. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 

realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia 

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na 

drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 

5. Zadania oddziału przedszkolnego: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację 

warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, 

społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

                                                           
12 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr XII, z dn. 7 maja 2018 r. 
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2) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i 

umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

3) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

4) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z 

poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju; wspierających 

indywidualność i oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę 

uczestnictwa w grupie; 

5) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, 

dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo; 

6) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych 

możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć 

własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego; 

7) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu 

do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, 

muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych; 

8) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz 

norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym 

etapie rozwoju dziecka; 

9) organizowanie zajęć umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

10) organizowanie zajęć prowadzących do poznania wartości i norm społecznych, których 

źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz 

rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie 

rozwoju; 

11) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o 

nowe, wynikające z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka, sytuacji lub zagrożeń, w 

tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna 

ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, 

ubezwłasnowolnienie reklamą, modą, katastrofy, zdarzenia traumatyczne; 

12) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do 

osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

13) organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami. 

6. Liczba wychowanków w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25. 

7. Gmina jest zobowiązana zapewnić formę zajęć dodatkowych dzieciom odbywającym 

przygotowanie przedszkolne (rytmika, język obcy nowożytny). 

8. Na wniosek rodziców przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe, takie jak zajęcia 

umuzykalniające, naukę języka obcego, naukę religii. Czas trwania zajęć prowadzonych 

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

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

9. Przedszkole organizuje bezpłatną naukę religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci. 

10. W  mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla  dzieci  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

11. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku realizując bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie. 

12. Zasady korzystania z wychowania przedszkolnego  w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o 

którym mowa w ust. 11 określa właściwa uchwała Rady Miasta. 

13. Godzina zajęć oddziału przedszkolnego wynosi 60 minut, z zastrzeżeniem wyjątków 

dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych.  

14. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, 

nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości 

rozwojowych dziecku w wieku 5-6 lat i wynosi 30 minut, dzieci 3-4 letnich wynosi 15 minut 

15. Za zgodą rodziców dzieci  z oddziału przedszkolnego mogą  uczęszczać na 

nieobowiązkowe zajęcia z religii. Czas trwania wynosi tygodniowo2 razy po 30 minut. 

16. W czasie spacerów i wycieczek poza teren przedszkola obowiązują następujące zasady: 

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

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

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

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

i odbierania dzieci. 

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

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

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

życia. 

20. Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej. 

21. Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość 

wskazanego w treści pełnomocnictwa. 

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

23. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziałów 

przedszkolnych przez upoważnioną przez nich osobę. 

24. Nauczyciel oddziału przedszkolnego bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu 

jego przejęcia od rodzica do momentu odbioru lub przekazania go nauczycielowi świetlicy. 

25. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa 

(np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziałów przedszkolnych lub 

świetlicy ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy 

wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe 

nauczyciel ma prawo wezwać policję. 

26. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału 

przedszkolnego odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel danego oddziału przedszkolnego. 
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Rozdział 8 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 § 62.  

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych  

na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi. 

2. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązku wynikające z art. 100 Kodeksu pracy. 

3. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z Prawa oświatowego, Ustawy  

o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. 

4. Podstawowe obowiązki dla pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach 

samorządowych. 

5. Nauczyciele, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów, o których mowa w ust. 3,  

są zobowiązani w szczególności: 

1) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz z zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania; 

2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm, 

otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, 

kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie; 

3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie działań w toku zajęć 

lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów zdolnych jak i mających trudności  

w nauce, zaspokajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne; 

4) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę 

zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego; 

5) rozwijać u uczniów wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność postępu 

społecznego; 

6) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne 

i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, 

wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka; 

7) wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

8) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb 

uczniów; 

9) obiektywnie i bezinteresownie w oceniać uczniów oraz sprawiedliwie ich traktować; 

10) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji; 

11) wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne; 

12) systematycznie kontrolować miejsce prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa  

i higieny pracy; 

13) dbać o wystrój i estetykę pomieszczeń szkolnych; 

14) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia organizowanego przez Dyrektora; 

15) przestrzegać Statutu Szkoły; 

16) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

17) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych; 

18) używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych; 
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19) kontrolować obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

20) pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

21) dbać o poprawność językową, własną i uczniów; 

22) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne; 

23) wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny; 

24) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną i studentom 

odbywającym praktyki; 

25) aktywne uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej i zebraniach zespołów 

nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych; 

26) systematycznie współpracować z innymi nauczycielami i specjalistami; 

27) rzetelne przygotowywać uczniów do konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych; 

28) udzielać rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu; 

29) respektować szkolne zasady korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych. 

6. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom nauczyciel: 

1) jest odpowiedzialny za życie zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje 

opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych w szkole; 

2) jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i 

ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu; 

3) jest zobowiązany z należytą starannością pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych 

przez Dyrektora; 

7. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie Nauczyciela. 

8. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej 

wynikającej z art. 108 Kodeksu pracy. 

9. 13W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, na czas pracy zdalnej nauczyciele: 

1) jednoznacznie określają za pomocą, jakich narzędzi zdalnych, e-learningu będą realizować 

podstawę programową, 

2) ustalają sposób komunikowania się z uczniami i ich rodzicami, możliwościami przekazywania 

materiałów oraz sposoby oceniania uczniów, 

3) zgłaszają brak odpowiedniego sprzętu (komputera, laptopa z podłączeniem do Internetu), z 

którego nauczyciel mógłby skorzystać w domu lub nie posiadania warunków do realizacji nauczania 

w warunkach domowych, 

4) mogą prowadzić zdalne nauczanie ze swoich prywatnych domów, zgodnie z planem zajęć w 

godzinach pracy szkoły, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego 

bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania, 

5) prowadzą zajęcia   edukacyjne,   zgodnie   z   przydzielonym   wymiarem   godzin, z       

zastosowaniem       narzędzi       informatycznych,       wcześniej       zgłoszonych i zaakceptowanych 

przez dyrektora szkoły, 

6) przygotowują możliwość zdalnej realizacji programu nauczania z wykorzystaniem 

komunikatorów, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, grup społecznościowych, 

platform edukacyjnych, kontaktu telefonicznego, 

                                                           
13 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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7) realizują nauczanie w sposób synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą 

narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem dostępnych platform i 

aplikacji edukacyjnych, 

8) realizują nauczanie w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie 

wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za 

pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej, w sytuacji braku dostępu do Internetu z 

wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia/ rodziców lub formy papierowej, 

9) dostosowują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym 

nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, 

10) uwzględniają w pracy zdalnej różne potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z 

niepełnosprawności, 

11) monitorują postępy w nauce zdalnej uczniów. 

12) informują uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach 

w trakcie nauczania zdalnego. 

§ 63. 

1. Dla zapewnienia realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły, Dyrektor powierza 

każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy. Wskazane jest, aby wychowawca opiekował się 

danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

2. Formy działań podejmowanych przez nauczyciela wychowawcę winny być dostosowane do 

wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

3. Do obowiązków nauczyciela – wychowawcy należy: 

1) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami; 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) inspirowanie i wspomaganie działań indywidualnych i zespołowych uczniów; 

4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

5) realizacja zadań wychowawczych wspólnie z uczniami i ich rodzicami w zakresie różnych form 

życia zespołowego; 

6) współdziałanie z nauczycielami w celu uzgodnienia działań wychowawczych wobec ogółu 

uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno w przypadku 

uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

7) utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

b) współpracy w zakresie działań wychowawczych, 

c) włączania ich w życie klasy i szkoły; 

8) przekazywania rodzicom informacji o postępach w nauce i zachowaniu ucznia podczas 

zebrań z rodzicami lub spotkań indywidualnych. 

4. Do zadań szczegółowych nauczyciela - wychowawcy należy: 

1) badanie źródeł trudności i problemów uczniów zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi, 

nieprzystosowaniem czy wykolejeniem oraz podjęcie odpowiednich działań; 

2) otoczenie opieką uczniów zaniedbanych i opóźnionych w nauce (współpraca z rodzicami, 

innymi nauczycielami, instytucjami); 
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3) prowadzenie pedagogizacji rodziców; 

4) koordynowanie spójnych działań opiekuńczo – wychowawczych innych nauczycieli; 

5) przekazywanie wiedzy o środowisku społecznym i rodzinnym ucznia innym nauczycielom (bez 

naruszania praw ucznia i rodziny); 

6) pomoc rodzinom niepełnym i dzieciom zagrożonych sieroctwem społecznym; 

7) promowanie oraz stwarzanie warunków umacniania zachowań prozdrowotnych; 

8) wspieranie ucznia i pomoc w trudnych sytuacjach osobistych, rodzinnych i losowych; 

9) podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych wobec uczniów; 

10)pomoc uczniom w rozwijaniu talentów, zdolności, zainteresowań i w decyzjach edukacyjnych; 

11)Prawidłowe oraz terminowe prowadzenie i wypełnianie dokumentacji szkolnej. 

5. 14 W przypadku wprowadzenia w szkole pracy zdalnej, wychowawca ma obowiązek: 

1) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do 

Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora szkoły w celu ustalenia alternatywnych form kształcenia, 

2) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze 

swoimi wychowankami, 

3) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają 

jego uczniowie lub rodzice, 

4) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z 

wychowawcą klasy. 

6. 15 Wychowawcy monitorują obecność uczniów podczas nauczania zdalnego. 

7. Nauczyciela – wychowawcę w pełnieniu jego funkcji wspierają: pedagog, pedagog specjalny16, 

psycholog szkolny, logopeda, a w razie potrzeby - inne osoby i specjaliści. 

8. Nauczyciel – wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem za realizację swoich 

obowiązków. 

§ 64. 

1. Do pracy w oddziałach integracyjnych zatrudniani są nauczyciele współorganizujący proces 

kształcenia integracyjnego17. 

2. Do obowiązków nauczyciela wspomagającego należy: 

1) wspieranie ucznia niepełnosprawnego w procesie edukacyjnym z uwzględnieniem zaleceń 

poradni psychologiczno – pedagogicznej i specjalistów; 

2) rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

z orzeczeniem o kształceniu specjalnym; 

3) dokonywanie dwa razy w roku szkolnym Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu 

Funkcjonowania Ucznia; 

4) współpraca z nauczycielami i specjalistami pracującym i z uczniem, przy opracowywaniu 

Indywidualnego Programu Edukacyjno– Terapeutycznego; 

                                                           
14 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
15 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
16 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
17 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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5) dostosowanie realizacji programów nauczania i wychowania do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

6) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze treści  

i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

7) współorganizowanie kształcenia integracyjnego podczas całego cyklu edukacyjnego, od klasy 

I do klasy VIII; 

8) wspieranie nauczyciela prowadzącego w takim przebiegu zajęć, aby umożliwić uczniom 

objętym wsparciem osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości; 

9) ścisła współpraca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, w zakresie dydaktycznym, 

wychowawczym i opiekuńczym; 

10) organizacja specjalnej pedagogizacji pozostałych rodziców. 

§ 65. 

1. W szkole zatrudnia się pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, którzy są inicjatorami, 

organizatorami i koordynatorami działań wspierających rozwój i naukę uczniów18.  

2. Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego 19  sprawuje 

Dyrektor. 

3. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, efektywności uczenia się, nabywania  

i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych 

umiejętności z zakresu komunikacji społecznej; 

2) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3) ograniczenie czynników zaburzających rozwój ucznia, takich jak stres szkolny, godzenie  

w poczucie własnej godności; 

4) minimalizowanie skutków „przemocy instytucjonalnej” wobec ucznia; 

5) organizowanie nowoczesnych form pomocy psychologicznej we współpracy  

z wyspecjalizowanymi instytucjami; 

6) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczo - profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców  

i nauczycieli; 

7) systematyczne organizowanie pomocy socjalnej dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej; 

8) wspieranie wychowawców w pracy z klasą oraz organizowanie współpracy z rodzicami; 

9) pedagogizacja rodziców; 

10) stałe wzbogacanie warsztatu pracy; 

11) współdziałanie z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem, Radą Rodziców w ustalaniu zadań 

wychowawczych i opiekuńczych oraz specyficznych działań wspierających rozwój ucznia 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

                                                           
18 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
19 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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12) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 

zadaniowych w działaniach profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczo - profilaktycznego; 

13) inicjowanie i współorganizowanie różnych form pomocy specjalistycznej uczniom 

przejawiającym trudności w rozwoju i uczeniu się; 

14) współpraca z poradniami specjalistycznymi w zakresie diagnozy specjalistycznej; 

15) współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami pomocy 

specjalistycznej, opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych; 

16) zwracanie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji  

o Prawach Dziecka; 

17) składanie sprawozdań ze swojej działalności dwa razy do roku na plenarnych posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej; 

18) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami; 

19) praca indywidualna z uczniem ze specyficznymi wymaganiami pedagogicznymi, w tym: 

a) ewidencja dzieci zagrożonych i niedostosowanych społecznie, 

b) organizowanie badań psychologicznych i wywiadów środowiskowych, 

c) rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, 

d) gromadzenie materiałów informacyjnych o uczniu, 

e) prowadzenie terapii indywidualnej, eliminowanie napięć psychicznych oraz pomoc  

w rozwiązywaniu trudności. 

4. 20Do zadań pedagoga specjalnego w szkole i placówce należy: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

b) 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 i placówki, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

2) w przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym, współpraca z zespołem nauczycieli 

i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w zakresie opracowania i realizacji 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

                                                           
20 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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§ 66. 

1. W szkole zatrudnia się psychologa szkolnego, który udziela pomocy psychologicznej dzieciom, 

rodzicom i nauczycielom. 

2. Bezpośredni nadzór nad psychologiem szkolnym sprawuje Dyrektor. 

3. Do zadań psychologa szkolnego należy: 

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

potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania 

odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań wychowawczo 

- profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców, nauczycieli w tym prowadzenie terapii rodzinnej; 

4) zapewnienie uczniom wszelkiego typu doradztwa psychologicznego; 

5) prowadzenie terapii indywidualnej, eliminowanie napięć psychicznych oraz pomoc  

w rozwiązywaniu trudności; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym ucznia; 

7) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny; 

8) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 

zadaniowych w działaniach wychowawczo –profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo - profilaktycznego; 

9) stała współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami; 

10) współpraca z poradniami specjalistycznymi dla dzieci w zakresie diagnozy specjalistycznej; 

11) składanie sprawozdań ze swojej działalności dwa razy do roku na plenarnych posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej; 

12) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Psycholog szkolny wykonuje wszelkie badania psychologiczne i przeprowadza ocenę funkcji 

poznawczej ucznia jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia. 

§ 67. 

1. W celu sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami przebywającymi w świetlicy, zatrudnia 

się wychowawców świetlicy. 

2. Bezpośredni nadzór nad wychowawcami świetlicy sprawuje Dyrektor. 

3. Do obowiązków wychowawców świetlicy należy: 

1) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów podczas wszelkich zajęć i ich pobytu  

w świetlicy; 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych; 

4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim; 

5) podejmowanie współpracy z nauczycielami, którzy mają kontakt z uczniami uczęszczającymi 

do świetlicy szkolnej; 

6) nawiązywanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

7) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej; 
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8) poznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych uczniów w porozumieniu  

z nauczycielem – wychowawcą i pedagogiem szkolnym; 

9) poznanie sytuacji wychowawczej i rodzinnej uczniów; 

10) otoczenie szczególną opieką uczniów zaniedbanych środowiskowo; 

11) wspieranie ucznia w trudnych sytuacjach osobistych; 

12) pomoc uczniom w rozwijaniu talentów, zdolności i zainteresowań; 

13) sprawowanie nadzoru nad uczniami podczas spożywania posiłków; 

14) dbanie o ład i porządek w świetlicy oraz jej wystrój; 

15) sprawowanie opieki nad uczniami, którym nie ma możliwości zapewnienia efektywnego 

zastępstwa, w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela; 

16) prowadzenie dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej; 

17) przedstawianie 2 razy w roku, na plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej sprawozdań 

z działalności świetlicy. 

§ 68. 

1. Dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych 

umiejętności, organizuje się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. 

2. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. 

3. Bezpośredni nadzór nad nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

sprawuje wicedyrektor lub Dyrektor. 

4. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno – kompensacyjne należy: 

1) korekta zaburzeń w zdiagnozowanym obszarze trudności w uczeniu się; 

2) kompensowanie braków rozwojowych; 

3) wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, w szczególności efektywności uczenia się; 

4) opracowanie indywidualnych programów zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów 

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, dostosowanych do potrzeb ucznia; 

5) pedagogizacja rodziców w zakresie wspomagania ucznia ze specyficznymi trudnościami  

w nauce; 

6) informowanie rodziców oraz wychowawcy i nauczycieli o postępach danego ucznia; 

7) wspieranie nauczycieli w sposobach oceniania ucznia uczęszczającego na zajęcia korekcyjno 

– kompensacyjne; 

8) dokonywanie sprawozdań na plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej ze swojej 

działalności. 

§ 69. 

1. Dla uczniów z zaburzeniami mowy, powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz 

utrudniającymi naukę szkolną, organizuje się zajęcia logopedyczne. 

2. Do zadań logopedy należy: 

1) diagnozowanie różnorodnych zaburzeń mowy; 

2) indywidualna praca z uczniem w celu usunięcia istniejącego zaburzenia mowy; 

3) wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia; 

4) motywowanie ucznia do przezwyciężenia trudności w mówieniu; 

5) prowadzenie pedagogizacji rodziców – ćwiczenia instruktażowe do pracy w domu; 

6) informowanie rodziców, wychowawcę klasowego i innych nauczycieli o postępach 

poczynionych przez uczniów; 
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7) instruowanie nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne; 

8) składanie sprawozdań ze swojej działalności na plenarnych posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej; 

9) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Bezpośredni nadzór nad nauczycielem logopedą sprawuje wicedyrektor lub Dyrektor. 

§ 70. 

1. Do obowiązków kierownika hali sportowej należy: 

1) kierowanie, w porozumieniu z sekretarzem szkoły, zespołem pracowników obsługi 

zatrudnionych w części sportowej szkoły; 

2) określanie zadań i odpowiedzialności podległych pracowników w formie zakresów czynności, 

a także stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnianie warunków bhp; 

3) nadzorowanie pracy pracowników obsługi w czasie trwania zajęć pozalekcyjnych; 

4) opracowanie harmonogramu pracy hali sportowej w godzinach popołudniowych oraz 

podczas dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych uczniów; 

5) czuwanie nad prawidłowym stanem urządzeń technicznych znajdujących się w części 

sportowej szkoły; 

6) czuwanie nad utrzymaniem czystości w części sportowej szkoły i terenów wokół niej; 

7) zapewnianie prawidłowej technologii pracy urządzeń; 

8) dokonywanie, po uzgodnieniu z Dyrektorem, zakupów narzędzi i materiałów do celów 

konserwacyjno – eksploatacyjnych, środków czystości dla potrzeb części sportowej szkoły; 

2. Kierownik hali odpowiada służbowo przed Dyrektorem. 

§ 71. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ustala się zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich.  

2. Pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do pełnienia dyżurów przedlekcyjnych oraz 

międzylekcyjnych.  

3. Dyżur na korytarzach przed rozpoczęciem pierwszej lekcji rozpoczyna się o godzinie 7.45.  

4. Miejscami pełnienia dyżuru są: hol główny, korytarze, szatnia, stołówka oraz w wybranych 

miesiącach roku szkolnego wybieg, plac zabaw i boisko szkolne. 

5. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania, 

zwracając uwagę m. in. na bezpieczny sposób poruszania się po szkole i spędzanie przerw  

w miejscach do tego przeznaczonych. 

6. Nauczyciel pełniący dyżur w stołówce zwraca ponadto uwagę na ułożenie plecaków na regałach 

do tego celu przeznaczonych, pozostawienie przez uczniów porządku w stołówce; wstrzymuje 

wydawanie posiłków, gdy brakuje miejsc siedzących; na bieżąco kontroluje liczbę wolnych miejsc 

przy stolikach i kieruje uczniów w te miejsca; przestrzega zasady spożywania przez uczniów 

obiadu tylko przy stolikach. 

7. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak np.: 

przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami. 

8. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

i poinformowania o tym fakcie Dyrektora lub wicedyrektora.  

9. Nieuzasadniona nieobecność nauczyciela na dyżurze nie zwalnia go z odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo uczniów. 
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10. W sytuacji gdy nauczyciel jest nieobecny w pracy, dyżur za niego pełni nauczyciel, któremu 

przydzielono zastępstwo.  

11. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest śledzenie na bieżąco aktualizowanych informacji 

dotyczących przydzielanych w ramach dyżurów zastępstw za nieobecnych nauczycieli  

i potwierdzanie podpisem zapoznania się z tą informacją.  

12. Nauczyciel ma obowiązek bezzwłocznie po dzwonku na przerwę udać się na miejsce dyżuru  

i opuścić je z chwilą, gdy po dzwonku na lekcję, na korytarzu pojawią się inni nauczyciele. 

13. Nauczyciel pełniący dyżur opuszczając salę lekcyjną, zamyka ją i nie zostawia uczniów w sali bez 

opieki.  

14. Każdy nauczyciel podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy oraz 

zapewnienia dalszej opieki uczniom i bezzwłocznie zgłasza Dyrektorowi zauważone zagrożenie, 

którego nie jest w stanie sam usunąć, a także fakt zaistnienia wypadku. 

15. Nauczyciel ma prawo zgłaszania Dyrektorowi wszelkich propozycji związanych  

z usprawnianiem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniom.  

16. Plan dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych opracowywany jest i zmieniany 

przez Dyrektora. 

§ 72. 

1. W szkole tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze (administracyjne): 

1) sekretarz; 

2) główny księgowy; 

3) referent; 

4) intendent. 

2. Sekretarz jest bezpośrednim przełożonym pracowników administracji i obsługi, 

z wyłączeniem głównego księgowego. 

3. Do zadań sekretarza należy w szczególności: 

1) nadzór i organizowanie pracy pracowników administracji i obsługi; 

2) organizowanie oraz załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem, wysyłaniem  

i techniczną obsługą korespondencji; 

3) prowadzenie archiwum akt szkoły; 

4) prowadzenie spraw kadrowych; 

5) prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów; 

6) wydawanie legitymacji i zaświadczeń dla uczniów; 

7) prowadzenie gospodarki formularzami i drukami oraz świadectwami szkolnymi, łącznie  

z ewidencją druków ścisłego zarachowania; 

8) przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych; 

9) ewidencja korespondencji, jej klasyfikacja oraz zasady przechowywania akt archiwalnych, 

które regulują odpowiednie przepisy. 

4. Szkoła prowadzi własną księgowość.  

5. Do zadań głównej księgowej należy prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej szkoły, 

zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki należące do sektora finansów publicznych, a 

zwłaszcza w zakresie: 

1) gospodarki finansowej:  
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a) opracowywanie projektu planu finansowego i jego zmian, 

b) dokonywanie bieżącej analizy wykonania planu dochodów i wydatków, 

c) czuwanie pod względem finansowym nad prawidłowością umów zawieranych przez 

szkołę, 

d) zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu 

dochodów budżetowych,  

e) wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  

z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych szkoły, 

f) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi 

zasad dokonywania wydatków publicznych, 

g) zapewnienie ochrony mienia będącego w posiadaniu szkoły,  

h) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań 

szkoły; 

2) rachunkowości:  

a) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia 

rachunkowości wydawanych przez Dyrektora,  

b) prowadzenie ksiąg rachunkowych szkoły, 

c) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego szkoły, 

d) organizowanie i nadzorowanie całości prac związanych z inwentaryzacją mienia szkoły.  

e) zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz 

zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej,  

f) sporządzanie sprawozdań finansowych szkoły. 

6. Obowiązki, poza wymienionymi w ust. 5, ust. 12 i ust. 13 określa Regulamin pracy obowiązujący 

w szkole. 

7. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników, o których 

mowa w ust. 8 i ust. 9 określają również zakresy czynności przygotowywane zgodnie  

z Regulaminem pracy.  

8. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) woźny; 

2) konserwator; 

3) sprzątający; 

4) kucharz; 

5) pomoc kuchenna; 

6) elektryk; 

7) asystent nauczyciela. 

9. Kwalifikacje pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy. 

10. Zasady wynagradzania pracowników administracji i obsługi określa Regulamin pracy. 

11. Liczba pracowników administracji i obsługi podyktowana jest potrzebami szkoły.  

12. Liczbę i rodzaj etatów opracowuje Dyrektor, a zatwierdza organ prowadzący. 

13. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników administracji 

i obsługi określa Regulamin pracy. 
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14. Wszyscy pracownicy szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów i zobowiązani są do 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz do postępowania zgodnie z procedurą  

w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją. 

15. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania zgodnie z zakresami czynności 

ustalonymi przez Dyrektora. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

16. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudniani i zwalniani przez Dyrektora zgodnie  

z przepisami Kodeksu pracy. 

17. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska niż wymienione  

w ust. 1 i ust.6, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.  

18. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 1 należy ponadto: 

1) reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich Dyrektora 

i nauczycieli; 

2) przestrzeganie Statutu Szkoły i innych obowiązujących w szkole aktów prawnych, w tym 

regulaminów i zarządzeń Dyrektora. 

20. Zadania pracowników, o których mowa w ust. 6 określa Regulamin pracy obowiązujący  

w szkole. 

21. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników, o których 

mowa w ust. 1 i ust. 6 określają również zakresy czynności przygotowywane zgodnie  

z Regulaminem pracy. 

22. 21W przypadku konieczności zamknięcia szkoły lub  ograniczenia jej funkcjonowania pracownicy 

administracyjni są obowiązani do: 

1) pozostawania w pełnej gotowości do wykonywania pracy i pełnienia swoich obowiązków 

zdalnie, 

2) stawienia się w zakładzie pracy na wezwanie dyrektora szkoły, 

3) pozostawania do dyspozycji w godzinach swojej pracy pod wskazanym przez siebie numerem 

telefonu lub pod wskazanym adresem e-mailowym, 

4) bieżącego przekazywania dyrektorowi szkoły informacji dotyczących funkcjonowania szkoły, 

w szczególności do natychmiastowego informowania o sytuacjach nagłych. 

ROZDZIAŁ 9 

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 73. 

1. Przez ocenianie należy rozumieć: 

1) ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów, które polega 

na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów opanowania przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających  

z programów nauczania oraz na formułowaniu oceny; 

2) ocenianie zachowania ucznia, które polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

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

                                                           
21 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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3) 22 osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie podlegają ocenie również podczas 

nauczania zdalnego. 

2. Cele oceniania: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

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

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

3. Ocenianie obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z procedurami; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków oraz trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach ucznia w nauce. 

§ 74. 

1. Ocenie osiągnięć edukacyjnych podlega: 

1) zakres wiadomości i różnych umiejętności z nimi związanych; 

2) zaangażowanie podczas lekcji; 

3) wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności; 

4) systematyczność; 

5) aktywność; 

6) samodzielność i inwencja własna w zdobywaniu wiedzy; 

7) poczynione postępy; 

8) praca uczniów w czasie nauczania zdalnego23. 

2. Ocenianie w klasach I – III, zarówno osiągnięć edukacyjnych jak i zachowania uczniów, ma 

charakter opisowy, z wyjątkiem religii ocenianej według tradycyjnej skali. 

                                                           
22 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
23 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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1) Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i 

postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

i efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień; 

2) Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej w klasach I – III nauczyciele biorą również pod uwagę 

oceny uzykane podczas nauki zdalnej24. 

3. Ocenianie w klasach I -  III obejmuje w szczególności: 

1) bieżące obserwowanie uczniów i odnotowywanie wyników obserwacji w dokumentacji 

szkolnej prowadzonej przez nauczycieli; 

2) co najmniej raz na dwa miesiące informowanie rodziców o osiągnięciach edukacyjnych 

ucznia; 

3) przygotowanie śródrocznej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia na 

formularzu ustalonym przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; 

4) przygotowanie rocznej, klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania 

ucznia zgodnie z ustaleniami zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

i uzgodnionej z Dyrektorem; 

a) dopuszcza się stosowanie śródrocznej oceny osiągnięć ucznia w postaci punktów  

w skali od 2 do 6, 

4. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciel klas I – III zobowiązany jest do gromadzenia informacji 

na temat ucznia oraz poziomu jego osiągnięć. Zobowiązany jest również do poinformowania 

rodziców o sposobach i formach dokumentowania tych osiągnięć. 

5. Ocenianie w klasach IV – VIII odbywa się według następujących zasad: 

1) w drugim etapie kształcenia ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się 

w ramach poszczególnych zajęć w formie wystawianych systematycznie ocen bieżących oraz 

formułowania ocen śródrocznych i rocznych; 

2) oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia; oceny bieżące może wystawiać również nauczyciel okresowo 

zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia; 

3) począwszy od klasy IV, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:  

a) stopień celujący – 6, 

b) stopień bardzo dobry – 5, 

c) stopień dobry – 4, 

d) stopień dostateczny – 3, 

e) stopień dopuszczający - 2 

f) stopień niedostateczny – 1; 

4) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa  

w ust. 5 pkt 3, lit. a -  e; 

5) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 5, pkt 

3, lit. f; 

6) Określa się następujący poziom wymagań na poszczególne stopnie: 

                                                           
24 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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a) stopień niedostateczny (1)oznacza poziom wiadomości i umiejętności 

uniemożliwiający uczenie się w klasie programowo wyższej. Wiadomości  

i umiejętności ucznia nie dają mu szans na sukces w dalszym etapie kształcenia. Nie 

rozumie prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. 

Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy, nie 

podejmuje prób pokonywania trudności. Wykazuje się brakiem systematyczności  

i chęci do nauki. Uczeń nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans 

uzupełnienia wiedzy i umiejętności. 

Otrzymanie oceny niedostatecznej z przedmiotu skutkuje nieotrzymaniem promocji 

do klasy programowo wyższej, 

b) stopień dopuszczający (2) - uczeń ma duże braki w wiedzy, które jednak można usunąć 

w dłuższym okresie. Uczeń rozróżnia i wskazuje najprostsze nazwy i fakty, stosuje je 

w praktycznych zadaniach pod kierunkiem nauczyciela. Słabo rozumie treści 

programowe, brak u niego umiejętności wyjaśniania zjawisk. Ma trudności  

w formułowaniu myśli, jego styl wypowiedzi jest nieporadny, a słownictwo ubogie, 

popełnia liczne błędy. Jego postawa na zajęciach jest bierna, ale odpowiednio 

motywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonywać proste zadania 

wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, które umożliwiają edukację 

na dalszych etapach kształcenia, 

c) stopień dostateczny (3) - uczeń rozróżnia, wskazuje i klasyfikuje podstawowe pojęcia, 

nazwy, fakty, reguły. Jego wiedza jest wyrywkowa i fragmentaryczna. Potrafi 

wykorzystać swoją wiedzę przy rozwiązywaniu typowych problemów. Często wymaga 

współpracy z nauczycielem. Zakres opanowania materiału programowego 

ograniczony jest do treści podstawowych. Posiada przeciętny zasób słownictwa, język 

zbliżony do potocznego. Jego wypowiedzi są słabo rozwinięte. Popełnia dość liczne 

błędy szczególnie w materiale nowym i nieutrwalonym. Jego aktywność na zajęciach 

jest sporadyczna, odpowiednia do możliwości ucznia, 

d) stopień dobry (4) - uczeń łączy samodzielnie proste nazwy, fakty, pojęcia, reguły. 

Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji. 

Inspirowany przez nauczyciela rozpoznaje sytuacje problemowe. We współpracy  

z nauczycielem przewiduje i rozwiązuje proste problemy. Podstawowe pojęcia  

i prawa ujmuje za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy. 

Wykonuje niektóre zadania dodatkowe. Poprawnie rozumuje w kategoriach 

przyczynowo – skutkowych Jego wypowiedzi są poprawne pod względem treści  

i formy, choć niepozbawione drobnych usterek stylistycznych i językowych. Stara się 

wykazywać systematycznością i aktywnością. Zakres opanowania materiału 

programowego wykracza poza treści podstawowe, 

e) stopień bardzo dobry (5) - uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy. Rozpoznaje nowe 

sytuacje problemowe, przewiduje i wartościuje rozwiązania. Prezentuje je we własny 

oryginalny sposób. Sprawnie posługuje się obowiązującą w danym przedmiocie 

terminologią. Wykorzystuje różne źródła wiedzy. Łączy wiedzę  

z pokrewnych przedmiotów. Chętnie wykonuje zadania dodatkowe. Potrafi poprawnie 

rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych, wykorzystując wiedzę 
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przewidzianą programem nie tylko z jednego przedmiotu. Występuje u niego precyzja 

i dojrzałość (odpowiednia do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych, które właściwie 

pozbawione są usterek stylistycznych i językowych. Jest aktywny na zajęciach. Pracuje 

systematycznie. Zakres opanowania materiału programowego obejmuje w pełni treści 

podstawowe i rozszerzone, 

f) stopień celujący (6)25 - uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności związane 

zdanym przedmiotem nauczania. Pracuje samodzielnie i systematycznie. Na lekcjach 

jest bardzo aktywny. Wypowiada się w sposób dojrzały, prezentując oryginalność i 

samodzielność myślenia, umiejętność dostrzegania problemów, ich przyczyn, 

skutków, umiejętność wyciągania wniosków i formułowania uogólnień. Rozwija 

własne uzdolnienia i zainteresowania. Ze sprawdzianów otrzymuje najwyższe oceny. 

Wykonuje zadania dodatkowe o wysokim poziomie merytorycznym, artystycznym lub 

technicznym. Wyniki jego pracy dodatkowej są znane społeczności szkolnej. 

Uczestniczy w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i 

innych formach aktywności, osiągając bardzo wysokie wyniki lub prezentując wysoki 

poziom umiejętności np. artystyczny. Z wychowania fizycznego – posiada wysoki, 

ponadprzeciętny stopień sprawności fizycznej, duże umiejętności techniczne w 

wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w 

międzyszkolnych zawodach sportowych. Przestrzega zasady fair –play. 

7) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede 

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego 

także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej; 

8) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

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

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków; 

9) ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może 

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub procedur odwoławczych; 

10) oceny klasyfikacyjne, na pisemny wniosek rodziców, uzasadniane są w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wniosku w formie pisemnej; 

11) Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej w klasach IV – VIII nauczyciele biorą również pod uwagę 

oceny uzyskane podczas nauki zdalnej26. 

6. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien 

dalej się uczyć.  

1) minimalna liczba ocen bieżących, na podstawie której wystawia się ocenę klasyfikacyjną, nie 

powinna być mniejsza niż:  

a) przy 6 godz. lekcyjnych – 10 ocen bieżących, 

                                                           
25 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2020/2021 z dnia 16.10.2020 r 
26 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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b) przy 5 godz. lekcyjnych – 8 ocen bieżących, 

c) przy 4 godz. lekcyjnych – 6 ocen bieżących, 

d) przy 3 godz. lekcyjnych – 5 ocen bieżących, 

e) przy 2 godz. lekcyjnych – 4 oceny bieżące, 

f) przy 1 godz. lekcyjnych – 3 oceny bieżące, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy uczeń opuścił więcej niż 20% godzin z danego przedmiotu; 

2) przy wystawianiu bieżących, określonych w skali 1 – 6, dopuszcza się stawianie znaków „ - ” 

lub „ +”; 

3) oceny bieżące powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy 

aktywności ucznia. Nauczyciel powinien stosować różnorodne, choć nie równocenne, 

metody sprawdzania wiadomości ucznia; 

4) ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących, jakie uczeń 

otrzymał w roku szkolnym na danym etapie edukacji; 

5) plan nauczania obejmuje zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe, w tym wychowanie do życia 

w rodzinie, z którego nie wystawia się ocen; 

6) uczniowie, którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia edukacyjne (umieszczone w planie 

nauczania) w tym religię albo etykę, do średniej ocen z przedmiotów na koniec pierwszego 

okresu klasyfikacyjnych i końcowych mają wliczoną ocenę uzyskaną z tych przedmiotów. 

7) uczniom klasy czwartej we wrześniu danego roku szkolnego nie wpisuje się do dziennika 

lekcyjnego ocen negatywnych, czyli takich, które nie satysfakcjonują ucznia. 

7. Prace pisemne oceniane są przeprowadzane i oceniane według następujących zasad: 

1) sprawdziany okresowe na danym poziomie przeprowadzane są najpóźniej na dwa tygodnie 

przed zakończeniem nauki w danym półroczu i zapowiedziane na dwa tygodnie wcześniej; 

2) prace klasowe przeprowadzane są po danym dziale programowym lub z materiału 

zapowiedzianego przez nauczyciela (poprzedzone lekcją powtórzeniową lub ćwiczeniami):  

a) zapowiada się je z tygodniowym wyprzedzeniem, po zrealizowaniu partii materiału, 

której dotyczy praca klasowa,  

b) termin odnotowuje nauczyciel w dzienniku tradycyjnym i elektronicznym, a uczeń  

w zeszycie przedmiotowym; 

3) ocena z prac klasowych i sprawdzianów ma znaczący wpływ na ocenę śródroczną i roczną; 

4) w ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jedna pracę klasową lub jeden sprawdzian 

okresowy; 

5) liczba prac klasowych lub sprawdzianów w ciągu tygodnia nie może przekroczyć trzech; 

6) prace kontrolne nauczyciele oceniają według jednego z podanych sposobów27: 

a) procentowy : 

- 100%  - celujący (6) 

- 99% - 90%  - bardzo dobry (5) 

- 89% - 71 % - dobry (4) 

- 70% - 50% - dostateczny (3) 

- 49 %  - 31% - dopuszczający (2) 

- 30% - 0% - niedostateczny (1). 

                                                           
27 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2020/2021 z dnia 16.10.2020 r 
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b) kryterialny (np. treść, forma, kompozycja, język, ortografia, interpunkcja, estetyka). Kryteriom 

powinna być przyporządkowana punktacja. 

7) praca klasowa i sprawdzian typu opisowego powinna zawierać komentarz pisemny 

nauczyciela podkreślający pozytywy i braki w zakresie opanowania danego materiału, zaś 

innego typu prace klasowe i sprawdziany mogą być opatrzone komentarzem według uznania 

nauczyciela; 

8) inne formy prac np.: dyktando, referat, kartkówka, praca domowa oceniane są wg kryteriów 

podanych przez nauczyciela; 

9) kartkówka kontroluje opanowanie wiadomości i umiejętności z mniejszej partii materiału: 

a) z ostatniej lekcji lub ustnej zadanej pracy domowej i nie musi być zapowiedziana; 

b) z dwóch – trzech ostatnich lekcji  - jest zapowiedziana, nie wymaga lekcji 

powtórzeniowej, a jej termin nauczyciel odnotowuje w dzienniku tradycyjnym. 

10) w ciągu jednego dnia uczeń może pisać nie więcej niż dwie kartkówki; 

11) wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w ciągu 

10 dni od ich napisania; 

12) uczeń zobowiązany jest do napisania pracy klasowej, na której był nieobecny. Nauczyciel 

ustala zasady, wg których uczeń piszę tę pracę; 

13) możliwa jest poprawa przez ucznia minimum jednej pisemnej pracy sprawdzającej 

w okresie z danego przedmiotu; 

14) ocena otrzymana z poprawy pracy sprawdzającej jest wpisana jako kolejna w dzienniku (np. 

3/4) i tylko ona liczy się do średniej; 

15) jeśli uczeń odmawia pisania pracy, automatycznie otrzymuje ocenę niedostateczną; 

16) prace klasowe i sprawdziany powinny być przechowywane i odpowiednio zabezpieczone 

przez nauczyciela przedmiotu do końca września następnego roku szkolnego. 

8. Poprawione ocenione prace pisemne są udostępnione uczniowi na zajęciach edukacyjnych,  

a rodzicom podczas zebrań klasowych, dni otwartych lub spotkań indywidualnych. Na wniosek 

rodzica kserokopia pracy udostępniana jest rodzicowi do domu. 

9. Odpowiedzi ustne są przeprowadzane i oceniane według następujących zasad: 

1) odpowiedź ustna, sprawdzająca zakres opanowanego materiału, oceniana jest wg kryteriów 

przyjętych przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu; 

2) w ciągu roku nauczyciele przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, historia,  przyroda, 

geografia, fizyka i chemia mają obowiązek wystawić przynajmniej jedną ocenę  

z odpowiedzi ustnej sprawdzającej wiedzę z ostatniej lekcji; 

3) trzy plusy za aktywność podczas lekcji dają uczniowi ocenę bardzo dobrą, w szczególnych 

przypadkach, jeśli wiedza ucznia wykracza znacznie poza program nauczania, uczeń może 

otrzymać ocenę bardzo dobrą lub celującą za jedną odpowiedź. 

10. Nauczyciel uzasadnia ocenę bieżącą na wniosek ucznia lub jego rodziców, w formie ustnej  

w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku w formie pisemnej lub ustnej. 

11. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji regulują następujące zasady: 

1) co trzecie nieprzygotowanie do lekcji, to jest brak zeszytu, ćwiczeń (jeśli nie było w nich do 

wykonania pracy domowej), kostiumu na wychowanie fizyczne, instrumentu na lekcje 
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muzyki, przyborów geometrycznych, materiałów na lekcje techniki i plastyki – powoduje 

wystawienie oceny niedostatecznej; 

2) uczeń ma obowiązek zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie lub nieodrobienie pracy 

domowej; 

3) nauczyciel oznacza w dzienniku nieprzygotowanie znakiem „.”, a w dzienniku elektronicznym 

symbolem „np.”; 

4) uczeń ma prawo od 1 do 3razy w każdym półroczu nie odrobić pracy domowej – ustnej 

lub pisemnej - w zależności od zapisów w Przedmiotowym Ocenianiu. Niestosowanie się do 

zasad zawartych w Przedmiotowym Oceniania, dotyczących odrabiania pracy domowej, 

powoduje wystawienie oceny niedostatecznej. Brak pracy domowej oznaczamy „I”; 

5) uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości wynikające z nieodrobienia pracy domowej – wg 

zasad ustalonych przez nauczyciela; 

6) uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć z powodu choroby – termin nadrobienie 

zaległości ustala z nauczycielem; 

7) za brak pracy domowej lub nieprzygotowanie niezgłoszone przed lekcją – uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

12. Na czas nauki zdlanej obowiązują wymnagania określone w przedmiotowych systemach 

oceniania, ustalone przez zespoły nauczycieli28. 

§ 75. 

1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno - 

terapeutycznym;  

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

orzeczenia;  

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

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

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

takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1 -  3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno - pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 Prawa oświatowego;  

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej 

opinii.  

2. Zakres i sposób dostosowywania wymagań realizuje się w następujący sposób:  

1) nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii 

uprawnionej poradni psychologiczno – pedagogicznej albo specjalistycznej, w stosunku do 

                                                           
28 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym, wynikającym z programu 

nauczania; 

2) w sposobie oceniania uczniów z orzeczeniami i opiniami bierze się pod uwagę głównie 

włożony wysiłek, a nie tylko uzyskany efekt; 

3) u uczniów z dysleksją nie obniżamy oceny za błędy ortograficzne podczas prac klasowych; 

4) uczniowie ze stwierdzoną dysleksją mają prawo do wydłużonego czasu pracy lub 

zmniejszonej liczby zadań; 

5) ocenia się tolerancyjnie czytanie uczniów ze stwierdzoną dysleksją – w miarę możliwości nie 

zmusza się uczniów do publicznego głośnego czytania; 

6) w przypadku uczniów ze stwierdzoną dysortografią nie stawia się ocen za dyktando lub 

zastępuje je inną pracą sprawdzającą znajomość zasad ortografii i umiejętność pracy ze 

słownikiem; 

7) w przypadku dysgrafii uczeń ma możliwość przygotowania prac domowych z pomocą 

komputera; 

8) uczeń z dyskalkulią ma prawo do korzystania z kalkulatora bądź liczydeł, jeśli zadecyduje 

tak nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne; 

9) przy stwierdzeniu, że uczeń z dyskalkulią nie opanował którejś z podstawowych umiejętności 

matematycznych, ma obowiązek wykonać w domu dodatkowe ćwiczenia przygotowane 

przez nauczyciela w terminie przez niego ustalonym; należy zaakceptować, w przypadku 

takich uczniów, niekonwencjonalne metody dokonywania operacji matematycznych; 

10) w przypadku ucznia ze stwierdzonymi zaburzeniami zachowania, ocena zachowania nie 

może być ustalona z pominięciem objawów opisanych w opinii; 

11) uczniowie z orzeczeniami i opiniami mają prawo uczęszczania na zajęcia reedukacyjne 

i logopedyczne, jeśli istnieje taka potrzeba. Po przydzieleniu zajęć uczeń ma obowiązek 

regularnego uczęszczania na te zajęcia. 

 12) Dyrektor może przydzielić dodatkowe indywidualne godziny zajęć, zgodnie z opinią 

uprawnionych poradni psychologiczno - pedagogicznych lub specjalistycznych, na pisemną 

prośbę rodzica, po otrzymaniu zgody organu prowadzącego; 

13) uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej mają dostosowane programy 

nauczania zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu. 

3. W czasie nauki zdalnej nauczyciel bierze pod uwagę specjalne potrzeby edukacyjne ucznia29. 

§ 76. 

1. Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualny 

Program Edukacyjno – Terapeutyczny. 

2. Program określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem; 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

                                                           
29 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania 

z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi; 

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

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia. 

3. Zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, opracowuje 

program, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 

4. Program opracowywany jest z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

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

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

6. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora. 

7. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. 

8. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowywaniu  

i modyfikacji programu. 

§ 77. 

1. Dyrektor 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 lub informatyki, na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii.  

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się od „zwolniony" albo „zwolniona".  

4. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia tego ucznia 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

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

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

tego języka obcego nowożytnego.  

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia tego 

ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego 

nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".  

§ 78. 

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

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

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-07-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-07-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-07-2017&qplikid=1#P1A6
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać także uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą, 

który uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych 

z zakresu części podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 

uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane są przez 

szkołę, pod warunkiem, że Dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą. 

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 nie ustala się oceny zachowania. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 2 –5, przeprowadza się w formie pisemnej  

i ustnej.  

9. Egzaminy klasyfikacyjne z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego mają 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Dla ucznia, o którym mowa w ust.5, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:  

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

11. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2  - 4, przeprowadza komisja, w której skład 

wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  - jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

12. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 5, przeprowadza komisja, w której skład 

wchodzą:  

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin.  

13. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego 

w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 164 ust. 3 i 4 

prawa oświatowego, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego 

nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na 

zajęcia z języka obcego nowożytnego, Dyrektor powołuje w skład komisji nauczyciela danego 

języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły.  

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 oraz art. 164 ust. 3 i 4 

prawa oświatowego, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.  

15. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice 

ucznia.  

16. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

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

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-07-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-07-2017&qplikid=1#P1A6
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2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 11 i 12;  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

17. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

18. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu 

klasyfikacyjnego, może przystąpić do takiego egzaminu w terminie określonym przez Dyrektora. 

19. Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub wszystkich przedmiotów nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej, powtarza klasę, a uczeń klasy ósmej nie kończy szkoły podstawowej. 

20. W razie konieczności przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego  w systemie zdalnym, 

dyrektor szkoły wraz z zespołem nauczycieli, w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami ustala 

sposób jego przeprowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami30. 

§ 79. 

1. Począwszy od klasy czwartej, włącznie z uczniem klasy ósmej, uczeń, który w wyniku rocznej 

klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy na pisemną prośbę rodziców, która 

wpłynęła do Dyrektora do dnia rady uchwalającej klasyfikację. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

Dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu poprawkowego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

                                                           
30 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

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

przez Dyrektora, nie później jednak niż do końca września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii pedagoga i psychologa szkolnego, może 

być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej jeden raz w ciągu trzyletniego okresu 

kształcenia. 

11. W razie konieczności przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w systemie zdalnym, 

dyrektor szkoły wraz z zespołem nauczycieli, w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami ustala 

sposób jego przeprowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami31. 

§ 80. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się  

w formie pisemnej i ustnej.  

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie  

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się  

z uczniem i jego rodzicami.  

5. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:  

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

Dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający  

w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania sprawdzające;  

                                                           
31 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego.  

9. W skład komisji, rozpatrującej zastrzeżenia ucznia lub jego rodziców do rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania, wchodzą:  

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący komisji;  

2) wychowawca oddziału;  

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;  

4) pedagog szkolny;  

5) psycholog szkolny;  

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;  

7) przedstawiciel Rady Rodziców.  

10. Komisja, o której mowa w ust. 9, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie  

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalana w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

11. Z posiedzenia komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, sporządza się protokół, 

zawierający w szczególności:  

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

2) termin posiedzenia komisji;  

3) imię i nazwisko ucznia;  

4) wynik głosowania;  

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

12. Protokoły, o których mowa w ust. 7 i 11, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.  

§ 81. 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary 

i  podstawowe zasady:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia w tym: 

a) punktualne przychodzenie na zajęcia, usprawiedliwianie w terminie nieobecności, 

b) systematyczne uczęszczanie na zajęcia, 

c) rzetelne przygotowywanie się do zajęć (odrabianie prac domowych, przynoszenie 

potrzebnych pomocy i materiałów, terminowe nadrabianie zaległości); 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:  

a) aktywna działalność w samorządzie szkolnym, 

b) udział w konkursach, zawodach, itp. 

c) praca w organizacjach szkolnych; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) przestrzeganie zasad dotyczących stroju, 

b) okazywanie szacunku dla sztandaru,  

c) przestrzeganie ceremoniału szkolnego; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) nieużywanie wulgaryzmów, 
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b) kulturalne wyrażanie się; 

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

a) reagowanie na przejawy agresji i przemocy – zawiadamianie o nich osób dorosłych, 

b) wystrzeganie się substancji i zachowań zagrażających zdrowiu; 

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

a) życzliwy i empatyczny stosunek do kolegów, 

b) właściwe zachowanie wobec osób dorosłych, 

c) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

d) dbanie o mienie szkoły; 

7) okazywanie szacunku innym osobom: 

a) unikanie konfliktów, jeśli się zdarzą, rozwiązywanie ich pokojowo, 

b) zgodne z prawem i kulturalne funkcjonowanie w mediach społecznościowych, 

c) poszanowanie poglądów innych osób, 

d) szacunek dla odmienności religijnej, rasowej i fizycznej, 

e) szacunek dla mienia  innych osób; 

2. Począwszy od klasy IV, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia  

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej.  

4. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu: 

1) wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności 

i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie; 

2) ukierunkowanie samodzielnej pracy nad sobą – w tym kształtowanie własnego charakteru; 

3) dostarczanie rodzicom informacji na temat zachowania ucznia; 

4) pomoc rodzicom w ich pracy wychowawczej. 

5. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania uczniów obejmuje: 

1) informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania i podstawowych wymaganiach 

wychowawczych przez wychowawcę na początku każdego nowego roku szkolnego; 

2) bieżące obserwowanie uczniów, gromadzenie i systematyczne przekazywanie rodzicom 

informacji o zachowaniu się dziecka; 

3) formułowanie śródrocznych i rocznych – klasyfikacyjnych ocen zachowania wg zasad, skali  

i w formach przyjętych statucie; 

4) procedurę odwoływania się od oceny zachowania. 

6. Zasady oceniania:  
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1) w klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi; 

2) w drugim etapie edukacyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala 

wychowawca klasy po konsultacjach z zespołem nauczycielskim oraz po zasięgnięciu opinii 

uczniów danej klasy i ocenianego ucznia; 

3) ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem procedur odwoławczych; 

4) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania; 

5) ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

c) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

d) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły; 

7. Ocena zachowania oparta jest o obszary i zasady wymienione w ust. 1 obowiązujące  

na terenie szkoły i poza nią: np. podczas wycieczek, na boisku, przystanku autobusowym,  

w środkach komunikacji, itp. 

8. Wymagania na poszczególne oceny zachowania: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który bez zastrzeżeń przestrzega wszystkich zasad 

obowiązujących w szkole; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega większości zasad postępowania 

obowiązujących w szkole; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który zwykle przestrzega zasad postępowania 

obowiązujących w szkole: 

a) jeśli uczniowi takiemu zdarzają się czasami uchybienia w stosunku do powyższych 

zasad, ale uchybienia są niewielkie, a uczeń sam przyznaje się do złego zachowania 

i naprawia jego skutki, może nadal otrzymać ocenę dobrą; 

4) ocenę poprawną uzyskuje uczeń, który zwykle przestrzega zasad postępowania 

obowiązujących w szkole, ale zdarzają mu się poniższe zachowania: 

a) lekceważenie obowiązków szkolnych, 

b) nieprzestrzeganie poleceń nauczyciela i osób dorosłych na lekcjach, zajęciach 

pozalekcyjnych i terenie szkoły, 

c) spóźnienia, nieusprawiedliwione nieobecności, nienoszenie określonego stroju, 

niezmienianie obuwia w szkole, 

d) zachowania niekoleżeńskie i niekulturalne, 

e) uczestniczenie w sytuacjach niebezpiecznych dla siebie i innych, 

ale  nieprowokowanie tych sytuacji, 

f) zniszczenie mienia szkolnego lub kolegów, ale niedokonane celowo i z premedytacją, 

g) inne sytuacje uznane przez wychowawcę za istotne; 

h) ocenę poprawną otrzymuje uczeń tylko wtedy, gdy mimo złych zachowań, rozumie 

swoje błędy, stara się je poprawiać i pracuje nad swoim zachowaniem; 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który często przejawia zachowania negatywne 

wymienione w kryteriach oceny poprawnej, jak również popełnia następujące wykroczenia: 

a) swoim zachowaniem dezorganizuje pracę klasy, 

b) wykazuje brak kultury – bywa arogancki, konfliktowy, agresywny, wulgarny, 

c) ma dużą ilość nieusprawiedliwionych nieobecności, 
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d) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych, 

e) wagaruje, samowolnie opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć, 

f) zostaje przyłapany na stosowaniu używek lub ich posiadaniu, 

g) inne negatywne sytuacje uznane przez wychowawcę za istotne, 

h) nie wykazuje chęci poprawy, nie jest zainteresowany samorozwojem; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nagminnie przejawia zachowania negatywne 

wymienione w kryteriach oceny nieodpowiedniej, jak również popełnia następujące 

wykroczenia: 

a) używa wobec innych siły fizycznej, wywiera presję psychiczną (wyłudzenia, 

zastraszania), 

b) używa substancji zagrażających zdrowiu, 

c) dopuszcza się kradzieży lub rozmyślnego niszczenia mienia szkoły lub innych osób, 

d) swoim zachowaniem dezorganizuje pracę szkoły, 

e) wchodzi w konflikt z prawem, 

f) inne negatywne sytuacje uznane przez wychowawcę za istotne. 

9. Uczeń ma możliwość podwyższenia oceny zachowania w ciągu roku szkolnego, jeśli 

dobrowolnie wykonuje zobowiązania i zadośćuczynienia adekwatne do przewinienia. 

10. Sposób realizacji zobowiązania jest uzgodniony z wychowawcą klasy, pedagogiem lub 

psychologiem szkolnym. 

11. Na czas pracy zdalnej obowiązują te same zasady oceniania uczniów32. 

§ 82. 

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem.  

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

3. Uczeń, spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

4. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 4, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

6. Uczeń, spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli  

w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych 

ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.  

 

 

 

                                                           
32 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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§ 83. 

1. Szczegółowe zasady informowania o ocenach śródrocznych: 

1) Dyrektor ustala każdorazowo konkretny termin posiedzenia śródrocznej klasyfikacyjnej rady 

pedagogicznej; 

2) na 3 dni przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele lub wychowawca są zobowiązani poinformować ucznia i rodziców 

o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania, za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, bądź w innej dającej się zweryfikować formie; 

3) o ewentualnej śródrocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz nagannej 

ocenie zachowania ucznia informuje rodziców wychowawca na jeden miesiąc, przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej; 

4) wychowawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia przez rodzica 

wiadomości o przekazaniu informacji, o której mowa w pkt. 3 w ciągu 5 dni lub wysłania do 

niego listu poleconego. 

 

2. Szczegółowe zasady informowania o ocenach rocznych: 

1) Dyrektor ustala każdorazowo konkretny termin posiedzenia rocznej klasyfikacyjnej rady 

pedagogicznej; 

2) przynajmniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele lub wychowawca są zobowiązani poinformować ucznia 

i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów  

i zachowania, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, bądź w innej dającej się 

zweryfikować formie; 

3) o ewentualnej rocznej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz 

nagannej ocenie zachowania ucznia informuje rodziców wychowawca na jeden miesiąc, 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej; 

4) wychowawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia przez rodzica 

wiadomości o przekazaniu informacji, o której mowa w pkt. 3 w ciągu 5 dni lub wysłania 

do niego listu poleconego. 

3. Szczegółowe zasady informowania o przewidywanych ocenach rocznych zachowania: 

1) wychowawcy zobowiązani są do wystawienia przewidywanych rocznych ocen zachowania 

uczniom wg kalendarza ustalonego przez Dyrektora; 

4. Szczegółowe zasady informowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych: 

1) przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest to ocena wystawiana 

uczniom w terminie określonym w kalendarzu ustalonym przez Dyrektora na początku roku 

szkolnego; 

2) uczniowie i ich rodzice są informowani o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

poprzez wpis do dziennika elektronicznego, bądź w innej dającej się zweryfikować formie; 

3) niezgłoszenie się do wychowawcy rodzica ucznia nieobecnego w szkole w tych dniach jest 

jednoznaczne z niewnoszeniem zastrzeżeń, że roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny i z akceptacją tychże ocen. 
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ROZDZIAŁ 10 

Uczniowie szkoły 

§ 84. 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających ochronę,  

poszanowania jego godności, bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami 

dyskryminacji oraz przemocy fizycznej lub psychicznej; 

2) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami 

patologii społecznej; 

3) korzystania w szkole ze zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju 

psychofizycznego; 

4) odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, 

materialnych, szkolnych; 

5) rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego 

rozwoju; 

6) informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć; 

7) obiektywnej jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy w nauce; 

8) odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego,  

a także podczas przerw między zajęciami; 

9) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę; 

10) działania w samorządzie uczniowskim oraz kandydowania do jego organów; 

11) ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz w 

innych formach współzawodnictwa uczniów; 

12) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku ich 

naruszenia; 

13) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) zdobywania wiedzy i przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych, prowadzonych zarówno 

w formie stacjonarnej jak i zdalnej33; 

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w 

zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej34 oraz właściwego zachowania w ich trakcie: 

a) niezakłócania toku zajęć, 

b) stosowania się do poleceń nauczyciela, 

c) okazywania szacunku osobom prowadzącym zajęcia i innym uczniom, 

d) szanowania poglądów innych osób, 

                                                           
33 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
34 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VI/2022/2023 z dn. 30 sierpnia 2022 r. 
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e) dbania o kulturę języka, 

f) pozostawiania po sobie ładu i porządku; 

3) przestrzegania zasad kultury osobistej i współżycia społecznego oraz właściwego zachowania 

wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów; 

4) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi; 

5) niestosowania agresji fizycznej i słownej oraz żadnej formy przemocy wobec innych; 

6) przeciwstawiania się w miarę swoich możliwości przejawom wandalizmu i wulgarności; 

7) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

8) niewnoszenia na teren szkoły wartościowych przedmiotów i znacznych sum pieniędzy; 

9) korzystania na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

(odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów i in.) 

wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad: 

a) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z 

telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to wszystkich 

funkcji jakie posiada aparat telefoniczny. Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, 

b) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innego 

sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również 

słuchawek), 

c) nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz 

uczniów bez ich wiedzy i zgody, 

d) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

e) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego 

podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po 

uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

f) uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu 

elektronicznego podczas przerw w zajęciach edukacyjnych, przed zajęciami 

edukacyjnymi i po nich (z wyłączeniem lit. c), 

g) nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły, 
 

9 a) szczegółowe zasady korzystania z urządzeń, o których mówi się w § 84 ust. 2 pkt 9 lit.a, 
określa regulamin, który ustala Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego35; 

10) niepodejmowania działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób; 

11) troski o własne zdrowie i higienę; 

12) niesienia w miarę swoich możliwości pomocy potrzebującym; 

13) przestrzegania statutu; 

14) troski o dobre imię Ojczyzny, dbanie o dobre imię i tradycje szkoły. 

3. Uczeń może być nagradzany za: 

1) wysokie wyniki w nauce; 

2) osiągnięcia sportowe lub artystyczne; 

                                                           
35 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr XII, z dn. 7 maja 2018 r. 
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3) wzorowe zachowanie; 

4) odwagę godną naśladowania; 

5) przeciwstawianie się złu; 

6) udzielanie pomocy innym osobom; 

7) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego; 

8) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków. 

9) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej. 

4. Uczeń może być nagradzany w formie: 

1) ustnej pochwały lub wyróżniania udzielonych w obecności społeczności szkolnej; 

2) pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem uznania, adnotacją  

w dokumentacji szkolnej ucznia; 

3) nagrody książkowej, dyplomu pomocy edukacyjnych, wyjazdu edukacyjnego lub 

turystycznego; 

4) nagrody pieniężnej, w tym stypendium naukowego; 

5) tytułu „Absolwent roku” dla ucznia kończącego klasę ósmą; 

6) tytułu „Sportowiec roku”. 

5. Nagrody mogą być przyznawane przez: 

7) nauczyciela, z wyłączeniem nagród, o których mowa w pkt. 3 i 4; 

8) Dyrektora – pkt1 - 4; 

9) Radę Rodziców – pkt 3 i 4; 

10)  Radę Pedagogiczną – pkt 5 -  6. 

6. O nagrodach powiadamia się każdorazowo rodziców ucznia. 

7. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć zastrzeżenia od przyznanej uczniowi nagrody do Dyrektora 

w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia przyznania nagrody uczniowi. 

8. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

zastrzeżeń. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

9. Uczeń może być ukarany za naruszanie obowiązków ucznia określonych w statucie: 

1) ustnym upomnieniem; 

2) naganą; 

3) zawieszeniem praw do udziału w reprezentacji szkoły lub placówki na zewnątrz; 

4) zawieszeniem praw do udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

5) wnioskiem do Kuratora o przeniesienie do innej szkoły. 

10. Kary nakładają: 

1) wymienione w pkt. 1 i 2 - nauczyciel lub Dyrektor; 

2) wymienione w pkt. 3 i 5 - Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego; 

3) wymienioną w pkt. 4 – wychowawca; 

11. Przy nakładaniu kar – należy brać pod uwagę: 

1) rodzaj popełnionego przewinienia; 

2) skutki społeczne przewinienia; 

3) dotychczasowe zachowanie ucznia; 

4) intencje ucznia; 

5) wiek ucznia; 
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6) poziom rozwoju psychofizycznego ucznia. 

12. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie od nałożonej kary, 

może być zobowiązany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii wychowawcy do: 

1) naprawienia wyrządzonej szkody; 

2) przeproszenia osoby pokrzywdzonej; 

3) wykonania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, szkoły lub społeczności 

lokalnej. 

13. Dyrektor może wystąpić do Kuratora  z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy: 

1) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów, 
2) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, 
3) uczeń świadomie i uporczywie łamie zasady postępowania określone w statucie szkoły  

i regulaminach wewnątrzszkolnych, 
14. Wniosek do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły może zostać zawieszony przez 

Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. 

15. Od nałożonych kar, uczniowi lub jego rodzicom przysługuje możliwość odwołania się: 

1) Nałożonej przez nauczyciela – do Dyrektora; 

2) nałożonej przez Dyrektora, o której mowa w ust. 8, pkt 1 -  3, przysługuje wniosek  

o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora; 

3) nałożonej przez Dyrektora (wymienionej w ust. 8, pkt 5) – do Kuratora. 

4) odwołanie, o którym mowa w pkt. 1 oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,  

o którym mowa w pkt. 2, składa się w formie pisemnej bezpośrednio do Dyrektora,  

w terminie 7 dni od dnia powiadomienia odpowiednio ucznia lub rodzica ucznia  

o nałożonej karze; 

5) rozstrzygnięcie osoby właściwej do rozpatrzenia odwołania lub wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy jest ostateczne i nie przysługuje na nie skarga do sądu 

administracyjnego. 

16. O karach powiadamia się każdorazowo rodziców ucznia. 

§ 85. 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg w formie pisemnej do Dyrektora,  

w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia, jeśli 

stwierdzą, że te zostały naruszone. 

2. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa 

ucznia. 

3. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych, a odpowiedź 

pisemną przekazuje wnioskodawcy. 

4. W przypadku negatywnej odpowiedzi Dyrektora, rodzice ucznia mają prawo odwołać się do 

Rzecznika Praw Ucznia lub Kuratora z powiadomieniem Dyrektora. 

§ 86. 

1. W przypadku zaistnienia sporów ustala się następujący tryb ich rozstrzygania:  

1) w relacji uczeń -  uczeń: wychowawca - Samorząd Uczniowski - pedagog lub psycholog 

szkolny; 

2) w relacji uczeń - nauczyciel: wychowawca – pedagog lub psycholog szkolny;  

3) w relacji rodzic - nauczyciel: wychowawca – pedagog lub psycholog szkolny.  
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2. W przypadku niemożności rozwiązania sporu lub odwołania się od sposobu rozpatrzenia 

skargi, każda z zainteresowanych stron może zgłosić sprawę Dyrektorowi poprzez złożenie 

pisma do sekretariatu szkoły z zastrzeżeniem, że jeżeli stroną sporu jest uczeń, pismo składają 

jego rodzice. 

3. Dyrektor prowadzi postępowanie wyjaśniające z zastrzeżeniem, że jeżeli stroną w sporze jest 

Dyrektor, postępowanie wyjaśniające prowadzi wicedyrektor. Postępowanie wyjaśniające 

może być prowadzone we współpracy z władzami oświatowymi. 

4. Dyrektor zapoznaje się ze sprawą, analizuje fakty, okoliczności, ewentualnie dokumentację, 

przeprowadza rozmowy z zainteresowanymi stronami.  

5. Dyrektor prowadzi postępowanie wyjaśniające nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia sprawy, 

z zastrzeżeniem, że do terminu tego nie wlicza się czasu oczekiwania na niezbędne dla 

postępowania decyzje lub opinie niezależnych instytucji zewnętrznych. 

6. W celu rozwiązania sporu Dyrektor może powołać w ciągu 5 dni od zgłoszenia sprawy zespół 

mediacyjny. 

7. W skład zespołu mogą wchodzić w zależności od przedmiotu sprawy: wicedyrektor, 

przedstawiciele Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców;  

8. Zespół mediacyjny powinien liczyć co najmniej 3 osoby. 

9. Zespół zbiera się nie później niż w ciągu 5 dni od daty jego powołania. 

10. O sposobie załatwienia sprawy Dyrektor informuje na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, 

osobę zgłaszającą. 

11. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego 

nadzór pedagogiczny, w zależności od rodzaju sprawy. 

 

ROZDZIAŁ 11 

Ceremoniał szkolny 

§ 87. 

1. Szkoła posiada własny sztandar. 

2. Awers sztandaru zawiera: na czerwonym tle, pośrodku godło Państwa w kolorze srebrnym. Nad 

godłem napis: „Rzeczpospolita ”, pod godłem napis: „Polska”. 

3. Rewers sztandaru zawiera godło szkoły: na granatowym tle pośrodku Order Uśmiechu, 

przedstawiający uśmiechnięte słoneczko w kolorze złotym oraz na górze napis: „Szkoła 

Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi”, na dole napis: „im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Przasnyszu”. W prawym górnym rogu znajduje się herb Przasnysza, natomiast  

w prawym dolnym rogu logo szkoły. 

4. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie odnoszący sukcesy w nauce,  

o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.  

5. Poczet sztandarowy tworzą: 

1) chorąży;  

2) asysta - dwie uczennice. 

6. W szkole mogą być wybrane 3 składy pocztu sztandarowego. 

7. Kandydatury składu pocztu zgłaszane są Radzie Pedagogicznej przez opiekuna pocztu 

sztandarowego.  
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8. Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej. Kadencja pocztu trwa jeden rok 

szkolny. 

9. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W 

takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru. 

10. Insygnia pocztu sztandarowego to: 

1) biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę 

kołnierza, spięte na lewym biodrze; 

2) białe rękawiczki.  

11. Sztandar pełni funkcję reprezentacyjną i bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach 

szkolnych i świętach państwowych. 

12. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną. 

13. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego: 

1) postawa „spocznij” - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”, 

chorąży i asysta w postawie „spocznij”; 

2) postawa „na ramię” -  chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na 

prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia, prawa ręka wyciągnięta 

wzdłuż drzewca; 

3) postawa „prezentuj” z postawy „zasadniczej” - chorąży podnosi sztandar prawą ręką  

i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku), 

następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na 

całej jej długości, obejmując dolną część drzewca; 

4) asysta w postawie „zasadniczej”, „prezentuj” - "chorąży robi zwrot w prawo skos  

z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla 

sztandar do przodu pod kątem 45°, po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy 

„prezentuj”; 

5) salutowanie sztandarem w marszu z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy 

salutowaniu w miejscu, komendy: „na prawo patrz” - pochyla sztandar, „baczność” - bierze 

sztandar na ramię. 

14. Szkoła posiada ceremoniał, który obejmuje:  

1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego; 

2) uroczystość pasowania na ucznia; 

a) tekst ślubowania uczniowskiego w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście być dobrym uczniem 

i kolegą, chętnie pomagać innym, sumiennie wypełniać swoje obowiązki, szanować 

dorosłych, pamiętać o magicznych słowach „proszę, przepraszam, dziękuję”, dbać  

o dobre imię Szkoły, kochać swoją Ziemię Rodzinną i Ojczyznę”. 

3) uroczystość zakończenia roku szkolnego oddzielnie dla klas I – III, IV - VII i klas VIII, przy czym, 

dla trzeciej grupy uroczystość ma charakter pożegnania absolwentów oraz nauczycieli i 

pracowników odchodzących na emeryturę; 

a) tekst przyrzeczenia absolwentów: „Ja uczeń klasy ósmej, dziś absolwent Szkoły Podstawowej 

nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Przasnyszu opuszczając tę Szkołę, przyrzekam: „aktywną postawą przyczynić się do 

rozsławienia imienia Szkoły, którą dziś opuszczam; przyrzekam: być w przyszłości dobrym  

i uczciwym Polakiem”; 
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4) coroczne obchody święta szkoły, w formie przyjętej przez Radę Pedagogiczną; 

5) inne uroczystości o charakterze rocznicowym. 

 

§ 88. 

Do tradycji szkoły należą także: 

1) nadanie tytułu honorowego „Przyjaciel Jedynki”, osobom, organizacjom lub instytucjom 

zasłużonym dla szkoły: 

a) szczegółowe zasady przyznawania tytułu „Przyjaciel Jedynki” określa regulamin 

przyjęty przez Radę Pedagogiczną, po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego  

i Rady Rodziców; 

2) listy gratulacyjne i podziękowania dla rodziców absolwentów. 

 

 

ROZDZIAŁ 12 

Postanowienia końcowe 

§ 89. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

4. Otrzymuje brzmienie: 

Zmiany w statucie mogą być wprowadzane w trybie ustalonym w § 39, ust. 9 pkt 1 niniejszego 

statutu36. 

5. Rada Pedagogiczna zobowiązuje Dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego 

tekstu statutu. 

6. Skreślono37. 

7. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem Dyrektora. 

8. Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły i w bibliotece 

oraz zamieszczany na stronie internetowej szkoły. 

9. Tekst jednolity statutu wchodzi wchodzi w życie z dniem 1 września  2022 r. 

 

                                                           
36 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr XII, z dn. 7 maja 2018 r. 
37 Zmiana dokonana Uchwałą Rady Pedagogicznej nr XII, z dn. 7 maja 2018 r. 


