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Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół w Starogrodzie. 

2. Szkoła nosi nazwę : Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Starogrodzie. 

3. Adres Szkoły :  Starogród 33, 86-200 Chełmno, województwo kujawsko-pomorskie. 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Chełmno. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. 

6. Nauka w Szkole trwa sześć lat i kończy się zewnętrznym sprawdzianem, uprawniającym 

do kontynuowania nauki w gimnazjum. 

7. Szkoła jest szkołą publiczną: 

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

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

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje opisane w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 

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

i promowania uczniów oaz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

8. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Zasady prowadzonej przez szkole gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

10. Obsługę finansowo- księgową prowadzi Księgowość Zespołu Szkół w Starogrodzie, ul. Dworcowa 1, 

86-200 Chełmno. 

11. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne 

i dokumenty na zasadach określonych przez szczegółowe przepisy władz oświatowych.  

12. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 

Cele i zadania szkoły  

§ 2  

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, zwanej dalej Ustawą, oraz 

w przepisach wydanych na jej podstawie, a także te, które zawiera Szkolny Program Wychowawczy 

i Szkolny Program Profilaktyki, oba dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, a w szczególności: 
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1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na możliwie jak najwyższym poziomie, 

uwzględniającym indywidualny rytm rozwoju ucznia, niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły i podjęcia dalszego kształcenia, a w szczególności: 

a. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania 

ze zrozumieniem; 

b. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;  

c. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści;  

d. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo 

- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);  

e. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;  

f. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą 

w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi 

i siebie;  

g. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego; 

h. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej.  

2) W Szkole uczniowie powinni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej 

wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego 

świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:  

a. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz 

większej odpowiedzialności;  

b. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania 

się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;  

c. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego 

działania w oparciu o zachowanie obowiązujących norm;  

d. rozwiązywania problemów w twórczy sposób;  

e. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;  

f. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń 

i nawyków;  

g. rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;  

h. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów społecznych.  

3) Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, 

powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:  

a. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym);  

b. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie;  

c. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;  

d. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem 
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innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną 

z wolnością innych;  

e. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;  

f. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie  w duchu 

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;  

g. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;  

h. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w Szkole wspólnotę nauczycieli  

i uczniów. 

4) Edukacja w szkole, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie 

społeczne, powinna przede wszystkim:  

a. wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod 

właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze 

kształcenie;  

b. rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia; 

c. wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki; 

d. rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń 

we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.  

2. Szkoła otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć programowych 

odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły; 

3. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, 

a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury: 

4. Szkoła współpracuje z Rodzicami w wypełnianiu funkcji wychowawczo-opiekuńczych; 

5. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim uczniom oraz organizuje opiekę 

nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebne jest organizowanie 

zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy, wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, 

pomagając im w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności 

przeciwdziałania tym zagrożeniom; 

Programy nauczania 

§ 3  

1. Działalność wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza Szkoły prowadzona jest w oparciu 

o obowiązującą Podstawę programową kształcenia ogólnego oraz o: 

1) szkolny plan nauczania, 

2) szkolny zestaw programów nauczania, 

3) szkolny zestaw podręczników. 

2. Na pisemny wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  

Dyrektor Szkoły dopuszcza program wychowania przedszkolnego lub program nauczania, jeśli 

spełnia następujące warunki: 
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1)  Program nauczania jest poprawny pod względem dydaktycznym i merytorycznym; 

2) Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie 

programowej i zawiera: 

a. szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 

b. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego; 

c. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, 

w jakich program będzie realizowany; 

d. opis założonych osiągnięć ucznia;  

e. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

3. Nauczyciel przedmiotu może: 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;  

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi przez siebie 

zmianami.  

4. Zaproponowany przez nauczyciela program  nauczania powinien być  dostosowany do potrzeb  

i możliwości  uczniów. 

5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w Szkole, Dyrektor Szkoły może zasięgać 

opinii  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe  

i  kwalifikacje  wymagane  do  prowadzenia  zajęć  edukacyjnych,   dla  których  program  jest  

przeznaczony, konsultanta  lub  doradcy  metodycznego,  zespołu  nauczycielskiego, zespołu  

przedmiotowego lub  innego  zespołu  problemowo – zadaniowego. 

6. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy 

programowej. 

Wychowanie, profilaktyka i promocja zdrowia 

§ 4  

1. Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez Szkołę działaniach wychowawczych, 

profilaktycznych  i zdrowotnych. 

2. Działalność wychowawcza i profilaktyczna  Szkoły określona jest przez: 

1) Szkolny Program Wychowawczy, 

2) Szkolny Program Profilaktyki. 

3. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki i wychowania poprzez:  

1) realizację Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki;  

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;  

3) realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;  

5) działania pedagoga szkolnego; 

6) działania pielęgniarki szkolnej; 
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7) realizację programów profilaktycznych; 

8) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Szkolny Program Wychowawczy uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  

na okres 3 lat.  

5. Szkolny Program Wychowawczy, który służy w szczególności realizacji zadań zgodnych 

z następującymi wartościami: 

1) Wszechstronny rozwój ucznia z naciskiem na jego samodzielność, dociekliwość poznawczą, 

odpowiedzialność, uczenie i doskonalenie się; 

2) Poczucie tożsamości narodowej poprzez zataczanie coraz szerszych kręgów tematycznych 

od rodziny, poprzez szkołę, środowisko lokalne, aż po naród. Odwoływanie się do tradycji 

i wartości  wynoszonych z domu, porządkowanie i akcentowanie najbardziej wartościowych 

z nich; 

3) Zdrowy styl życia poprzez inspirowanie harmonijnego rozwoju, profilaktykę zdrowotną, 

przeciwstawianie się nałogom i agresji; 

4) Bezpieczeństwo wyrażające się poprzez wszelkie zachowania zgodne z zasadami 

bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa; 

5) Szacunek do przyrody poprzez różnorodne działania o tematyce proekologicznej; 

6) Kultura osobista wyrażająca się właściwą postawą, wypowiedziami, strojem, dbałością 

o estetykę pomieszczeń; 

7) Podstawa proeuropejska – ukierunkowana na naukę języka obcego i znajomość krajów Unii 

Europejskiej; 

8) Tolerancja wyrażająca się szacunkiem wobec odmienności innych ludzi. 

6. Szkolny Program Wychowawczy realizowany przez nauczycieli obejmuje wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów. 

7. Szkolny Program Profilaktyki  uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  

na okres 3 lat.  

8. Szkolny Program Profilaktyki jest zgodny z diagnozą środowiskową i Programem Wychowawczym 

Szkoły. Obejmuje działalność związaną z:  

1) neutralizowaniem wpływu czynników powodujących potencjalne zagrożenie; 

2) hamowanie aktywności w dziedzinach stwarzających potencjalne zagrożenie; 

3) pobudzanie aktywności w dziedzinach pożądanych; 

9. Szkolny Program Profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska. Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

10. W oparciu o Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki wychowawcy klas 

opracowują klasowe plany wychowawcze na dany rok szkolny. 

11.  Klasowy plan wychowawczy zawiera: 

1) zadania wychowawcze, zdrowotne i profilaktyczne; 

2) sposoby realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 

priorytetów wychowawczych na dany rok szkolny; 

3) terminy realizacji; 

4) zadania związane z planowanymi programami profilaktycznymi. 



 10 

Warunki dotyczące bezpieczeństwa budynku, terenu  i  pomieszczeń szkolnych 

§ 5  

1. Budynek szkoły oraz przynależne do niego tereny wraz z urządzeniami powinny odpowiadać 

ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe. 

2. Teren Szkoły musi być właściwie ogrodzony i oświetlony. 

3. Teren Szkoły musi także posiadać równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk, a także instalację 

do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.  

4. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły zakrywa się odpowiednimi 

pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób.  

5. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren Szkoły i placówki zabezpiecza się w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię. W miarę możliwości szlaki komunikacyjne 

kieruje się na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu.  

6. Schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem 

się po nich. Stopnie schodów nie mogą być śliskie. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami 

schodów zabezpiecza się siatką lub w inny skuteczny sposób.  

7. Plan ewakuacji Szkoły lub placówki umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający 

łatwy do niego dostęp, zaś drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały. 

8. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach Szkoły lub placówki przeprowadza 

się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym Szkoła lub placówka zapewniają 

opiekę. 

9.  Zajęcia poza pomieszczeniami Szkoły lub placówki nie mogą odbywać się w tych miejscach, 

w których prowadzone są prace remontowe.  

10. W pomieszczeniach Szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie 

a także instaluje się właściwe wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.  

11.  Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być 

prowadzone zajęcia albo stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia 

dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.  

12. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć, niezwłocznie przerywa 

się je i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły lub placówki. 

13. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania 

fizycznego,  kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania 

pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

14. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym, 

są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem. 
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15. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. 

Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.  

16. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie 

przerw w zajęciach na świeżym powietrzu. 

17. Urządzenia sanitarne powinny znajdować się w stanie pełnej sprawności technicznej i być 

utrzymane w stałej czystości. 

18. Stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt szkolny powinny być dostosowane do wzrostu uczniów 

i rodzaju wykonywanej pracy. 

19. W razie opadów śnieżnych przejścia w obrębie terenu szkolnego powinny być oczyszczone 

ze śniegu i lodu oraz posypane piaskiem. 

20. Pomieszczenia, do których wzbroniony jest dostęp uczniom, powinny być odpowiednio 

oznakowane i zabezpieczone. 

21. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do organizowania dla pracowników szkoły różnych form 

szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznawania ich na bieżąco z nowymi 

przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru 

nad przestrzeganiem przepisów bhp przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami. 

22. Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych uczniów powinien uwzględniać: 

1) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) różnorodność zajęć w każdym dniu; 

3) niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu  z wyjątkiem 

przedmiotów, których program tego wymaga. 

Zasady bezpieczeństwa dla uczniów 

§ 6  

1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, pracownia 

przyrodnicza) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych 

pomieszczeń. 

3. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne. 

4. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący 

zajęcia. 

5. Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny. 
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6. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed Szkołą pełnią nauczyciele według 

opracowanego harmonogramu. 

7. W Szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu placówki przez uczniów w czasie przerw, zajęć 

edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać 

na terenie szkoły. 

8. Za teren Szkoły rozumie się również plac przed Szkołą. 

9. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed Szkołą, kiedy zezwalają na to warunki 

atmosferyczne. 

10. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują 

na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły. 

11. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub ustną (np. 

przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców (prawnych opiekunów). Decyzję podejmuje 

wychowawca, pedagog lub Dyrektor szkoły lub nauczyciel prowadzący zajęcie, który ma obowiązek 

poinformować o zwolnieniu ucznia osoby wcześniej wymienione.  Do dziennika wpisuje się wtedy 

usprawiedliwioną nieobecność. 

Zadania nauczycieli szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów 

§ 7  

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 

edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy oraz zarządzenia 

odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu bhp i ppoż.  

3. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły.  

4. Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godz. 7.45, a kończą po ostatniej przerwie lekcyjnej.  

5. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:  

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających 

od przyjętych norm; 

3) reagowania na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne 

postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne itp.),  

4) zamykania drzwi do sal lekcyjnych; 

5) dbania, by uczniowie nie śmiecili, brudzili, dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń 

szkolnych;  

6) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku 

szkolnego lub sal lekcyjnych;  

7) egzekwowania zasady nieopuszczania przez uczniów terenu Szkoły podczas przerw;  
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8) natychmiastowego zgłoszenia Dyrektorowi Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

zmierzających do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy i zapewnienia mu dalszej 

opieki.  

6. W czasie dyżuru nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak np. 

przeprowadzanie rozmów z rodzicami/opiekunami prawnymi czy też z innymi osobami, nie powinien 

także wykonywać czynności, które przeszkadzają w czynnym pełnieniu dyżuru.  

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

i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły.  

8. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział 

w pracach na rzecz Szkoły i środowiska; prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów 

w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.  

9. Nauczyciel jest zobowiązany do:  

1) niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osób powierzonych jego 

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

2) zaznajamiania uczniów z regulaminami obowiązującymi w pracowni przyrodniczej, sali 

komputerowej i na zajęciach wychowania fizycznego;  

3) nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być 

prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie 

dla bezpieczeństwa;  

4) przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych 

oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.  

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

w Szkole.  

11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad 

ujętych w regulaminie organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.  

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie ma obowiązek wejść do sali pierwszy, 

by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów 

i nauczyciela; jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel 

ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek; do czasu naprawienia 

usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.  

13. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki.  

14. W przypadku nieobecności nauczyciela opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony nauczyciel. 

15. Harmonogram zastępstw sporządza Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel. 

16. Zastępstwo obejmuje również dyżur pełniony przez nauczyciela podczas przerwy. 

17. W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia na to pozwala, należy skierować 

go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, nauczyciel 

powinien udzielić uczniowi pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców 

(opiekunów prawnych) ucznia, jeśli jest to nagły wypadek, powiadomić Dyrektora Szkoły.  
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18. Nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone 

błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu.  

19. Nauczyciel może rozpocząć zajęcia z wykorzystaniem urządzeń technicznych po sprawdzeniu 

i upewnieniu się, że stan tych urządzeń, a także instalacji elektrycznej oraz innych warunków 

środowiska nauki – nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

20.  Nauczyciel wykorzystujący podczas zajęć z uczniami substancje i preparaty niebezpieczne powinien 

zaznajomić uczniów z kartami charakterystyki tych substancji i preparatów. 

Zadania pracowników  szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów 

§ 8  

1. W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy administracji i obsługi 

w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:  

1) sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan 

bezpieczeństwa uczniów;  

2) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  

3) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez ich zgłaszanie  

Dyrektorowi Szkoły lub nauczycielom;  

4) zamykanie drzwi wejściowych do Szkoły na czas trwania lekcji; 

5) dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze Szkoły; 

6) niewpuszczanie na teren Szkoły osób nieuprawnionych.  

2. W czasie przerw i zajęć w szkole pracownicy szkoły dbają o ład i bezpieczeństwo w Szkole.  

3. W przypadku stwierdzenia, że miejsce w Szkole, urządzenie stwarza niebezpieczeństwo powinni 

je zabezpieczyć i poinformować Dyrektora Szkoły. 

4. W przypadku pojawienia się w Szkole osób nieznanych należy nawiązać kontakt z osobą i skierować 

do sekretariatu szkolnego lub powiadomić Dyrektora Szkoły. 

Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli  

w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki 

§ 9   

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i wymagań edukacyjnych w szkole i klasie; 

2) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów 

lub trudności w nauce bądź zachowaniu; 

3) znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uczniów wraz ze szczegółowymi kryteriami 

ocen, a w szczególności do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

4) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 
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5) wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły 

za pośrednictwem Rady Rodziców; 

6) wyrażania opinii na temat planowanych wycieczek szkolnych; 

7) wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i zawodach szkolnych; 

8) występowania z wnioskiem o indywidualny tok nauczania lub indywidualny program 

nauczania; 

9) występowania z wnioskiem o zbadanie trybu wystawienia ustalonej klasyfikacyjnej oceny 

końcowej z zajęć edukacyjnych; 

10) występowania z wnioskiem o zbadanie trybu wystawienia, niezgodnej ich zdaniem, końcowej 

oceny z zachowania; 

11) uzyskania porady pedagoga szkolnego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku 

stwierdzenia konieczności pomocy dziecku. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do: 

1) zapewnienia dziecku warunków kształcenia się; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do Szkoły; 

3) przekazywania informacji na temat stanu zdrowia dziecka, mogących mieć wpływ 

na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w Szkole; 

4) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w Szkole; 

5) brania odpowiedzialności za działania swego dziecka wymierzone przeciw społeczności 

szkolnej lub mieniu szkolnemu; 

6) zapoznania się ze Statutem Szkoły i przestrzeganiem go w zakresie ich dotyczącym; 

4. W kształtowaniu pozytywnego wizerunku Szkoły powinni mieć swój udział również Rodzice (Prawni 

Opiekunowie).  

5. Szkoła organizuje stałe spotkania z Rodzicami. 

6. Harmonogram spotkań z Rodzicami ustala się na początku każdego roku szkolnego, podając 

do publicznej wiadomości. 

7. Rodzice mają obowiązek kontaktowania się ze Szkołą w sprawach dydaktyczno-wychowawczych 

swoich dzieci, co najmniej dwa razy w półroczu. 

8. Rodzice są zobowiązani do reagowania na wezwania Szkoły. 

9. Rodzice mają obowiązek naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych w Szkole 

przez ich dzieci. 

Organizacja zajęć dodatkowych 

§ 10  

1. Szkoła, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów,  organizuje różne formy zajęć 

pozalekcyjnych: 

1) zajęcia indywidualne, wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno- kompensacyjne zgodnie 

z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub na wniosek Rodzica lub nauczyciela 

przedmiotu; 

2) koła przedmiotowe i zainteresowań; 

3) zajęcia sportowe oraz korygujące wady postawy. 
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2. Szkoła może prowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne, turystyczne i kulturalne, jeśli otrzyma 

odpowiednie fundusze na ich realizację. 

3. Szkoła może organizować festyny, pikniki, imprezy środowiskowe lub współuczestniczyć 

w ich organizacji, których celem jest: 

1) aktywizowanie  środowiska, w którym działa szkoła; 

2) wyrabianie u uczniów właściwych postaw społecznych oraz różnego rodzaju aktywności; 

3) promowanie szkoły w środowisku. 

4. Szkoła może uczestniczyć w działaniach, akcjach, imprezach na rzecz rozwoju, promocji itp. 

środowiska lokalnego. 

5. Szkoła stwarza warunki do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność. 

6. 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 Rodziców. 

Organizowanie wycieczek szkolnych 

§ 11  

1. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas imprez szkolnych, wycieczek, wyjazdów na zawody 

lub konkursy czuwają kierownik wycieczki i opiekunowie. 

2. Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki regulują odrębne przepisy. 

3. Harmonogram i program wycieczki szkolnej (wyjazdy na zawody i konkursy) winien być 

opracowany przez kierownika wycieczki i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.  

4. Karta wycieczki winna być opracowana przez jej kierownika i zatwierdzona przez Dyrektora Szkoły 

na 3 dni przed planowaną imprezą. 

5. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, wyjazdach na zawody i konkursy wymaga pisemnej 

zgody Rodziców (Opiekunów Prawnych).  

6. Przy organizacji wycieczek, wyjazdów szkolnych należy przestrzegać „Regulaminu wycieczek 

przedmiotowych  i krajoznawczo- turystycznych w Zespole Szkół w Starogrodzie”, który zawiera: 

1)  cele działalności turystyczno-krajoznawczej Szkoły; 

2) formy działalności turystyczno-krajoznawczej Szkoły;  

3) organizację działalności turystyczno- krajoznawczej Szkoły; 

4) zasady opieki  w czasie wycieczek i imprez; 

5) obowiązki kierownika wycieczki; 

6) obowiązki opiekuna wycieczki; 

7) obowiązki uczestników wycieczki; 

8) zasady organizacji wycieczek zagranicznych; 

9) zasady organizacji wycieczek rowerowych. 
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Pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

§ 12  

1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, 

rodzicom i nauczycielom. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających 

w szczególności z: 

a. niepełnosprawności; 

b. niedostosowania społecznego; 

c. zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

d. szczególnych uzdolnień; 

e. specyficznych trudności w uczeniu się;  

f. zaburzeń komunikacji językowej; 

g. choroby przewlekłej; 

h. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

i. niepowodzeń edukacyjnych; 

j. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

k. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  za granicą; 

l. innych potrzeb dziecka. 

2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

4. Zadania w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej są realizowane we współpracy z: 

1) Rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

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

i młodzieży. 

5. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej  udzielają uczniom: 

1) nauczyciele; 

2) wychowawcy; 

3) specjaliści; 

4) pedagog; 

5) logopeda. 

6. Do zadań pedagoga w szkole należy: 

1) koordynowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole; 
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2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych 

oraz wspierania rozwoju uczniów; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  do rozpoznanych 

potrzeb; 

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

i młodzieży; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

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

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Do zadań logopedy w szkole należy: 

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

stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców  w zakresie 

stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

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

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

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

terapeutycznym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z Rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. 

§ 13  

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) Dyrektora Szkoły; 

4) nauczyciela; 

5) wychowawcy; 

6) specjalisty; 

7) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; 

8) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego. 
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2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające 

na celu: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie 

sposobów ich zaspokojenia, 

2) w klasach I-III  - obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie  u uczniów 

ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, 

3) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz 

zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

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

objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista informuje 

o tym niezwłocznie Dyrektora Szkoły. 

4. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz 

rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych a także  edukacyjnych uczniów, wynikających 

z: 

1) wybitnych uzdolnień; 

2) niepełnosprawności; 

3) niedostosowania społecznego; 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

5) specyficznych trudności w uczeniu się;  

6) zaburzeń komunikacji językowej; 

7) choroby przewlekłej; 

8) zaburzeń psychicznych; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych; 

13) odmienności kulturowej. 

§ 14  

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  jest organizowana uczniom w formie: 

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych 

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

4) warsztatów; 

5) porad i  konsultacji. 

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, wymaga zgody 

rodziców. 

3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

4. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:  
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1)  zajęć rozwijających uzdolnienia (godzina zajęć trwa 45 minut) - organizuje się  dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

2)  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (godzina zajęć trwa 45 minut) - organizuje się je dla 

uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

3)  zajęć specjalistycznych (godzina zajęć trwa 60 minut; w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, 

zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć): 

a. korekcyjno-kompensacyjnych – organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 5. 

b. logopedycznych – organizuje się je dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 4. 

c. socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - organizuje 

się jedla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 

społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.  

4) porad i konsultacji; 

5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne 

prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych 

zajęć. 

6. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu 

zlikwidowania opóźnień  w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo 

wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

7. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla Rodziców 

uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.  

§ 15  

1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi  jest 

zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz 

specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego dalej „zespołem”. W spotkaniach zespołu 

mogą uczestniczyć Rodzice ucznia. 

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca klasy, nauczyciele uczący i specjaliści. 

3. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno– pedagogicznej 

uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno–

pedagogicznej. Wymiar godzin poszczególnych form ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę 

wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 
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4. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane, są uwzględniane w IPET (Indywidualnym Programie Edukacyjno – 

Terapeutycznym) opracowanym dla ucznia. 

5. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, 

w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:  

1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania;  

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed 

opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.  

6. Na wniosek Rodziców ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez Dyrektora Szkoły okresu udzielania 

danej formy pomocy. 

7. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 4 i 5 zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej 

pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Na podstawie oceny o której mowa w ust. 4 i 5  Dyrektor Szkoły decyduje o wcześniejszym 

zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 16  

1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się Rodziców ucznia. 

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

oraz wymiarze godzin Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie Rodziców ucznia. 

3. Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, 

a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywania co najmniej dwa razy w roku 

szkolnym wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia. 

4. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zwołuje je osoba koordynująca pracę zespołu – 

wychowawca klasy. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.  

5. O terminie spotkania zespołu Dyrektor Szkoły informuje Rodziców ucznia. 

6. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:  

1) na wniosek Dyrektora Szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej;  

2) na wniosek Rodzica ucznia - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, 

logopeda lub inny specjalista.  

7. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na spotkaniu zespołu.  

8. Uczniom, dla których opracowano Plany Działań Wspierających, pomoc może być udzielana 

na podstawie tych planów do końca okresu na jaki zostały opracowane. 
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Nauczanie indywidualne 

§ 17  

1. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły obejmuje 

się indywidualnym nauczaniem . 

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek Rodziców (Prawnych Opiekunów) 

i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno– 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie 

w sposób zapewniający wykonanie określonych  w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 

realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno– pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, 

a  w edukacji wczesnoszkolnej, prowadzi jeden nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył 

prowadzenie tych zajęć. 

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego 

nauczania  nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. 

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym,  

w  wyjątkowych  sytuacjach  stale  lub  okresowo  w  szkole. 

6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, 

dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia. 

7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania , Dyrektor może zezwolić 

na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia 

są realizowane. 

8. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania   oraz formy i zakres pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem  

wynosi: 

1) dla uczniów klas I –III  – od 6 do 8 godzin; 

2) dla uczniów klas IV –VI  - od 8 do 10 godzin. 

10. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 9 pkt. 1 realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, 

a w ust. 9 pkt 2 w ciągu co najmniej 3 dni. 

11. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie 

do Szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, 

Dyrektor Szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu 

oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły. 
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Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

§ 18  

1. Szkoła stara się pomagać uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bądź losowej 

w miarę swoich możliwości finansowych ze środków własnych, Rady Rodziców lub uzyskanych 

dzięki darowiznom osób trzecich (współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

opiniowanie wniosków o stypendia za wyniki nauce i osiągnięcia sportowe). 

2. Pomoc organizuje  komisja do spraw pomocy socjalnej przy współpracy z pedagogiem szkolnym 

I wychowawcami klasy. 

3. Komisję do spraw pomocy socjalnej powołuje Dyrektor Szkoły. 

4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie  i Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Chełmnie w ramach poradnictwa psychologicznego. 

Organy Szkoły  

§ 19  

1. Organami Szkoły Podstawowej są : 

1) Dyrektor Zespołu Szkół; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

Dyrektor Szkoły 

§ 20  

1. Funkcję Dyrektora Szkoły pełni Dyrektor Zespołu Szkół. 

2. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

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

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły lub placówki zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły lub placówki; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez Szkołę lub placówkę; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych; 

9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w klasie 

szóstej; 
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10) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej Szkoły lub placówki. 

3. Dyrektor kieruje działalnością Szkoły w zakresie: 

1) reprezentowania Szkoły na zewnątrz; 

2) współdziałania z Radą Gminy Chełmno, Urzędem Gminy i Wójtem, Radą Pedagogiczną. Radą 

Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i związkami zawodowymi; 

3) kontrolowania spełniania obowiązku szkolnego; 

4) wydawania decyzji administracyjnych; 

5) stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów; 

6) sprawowania opieki nad uczniami; 

7) dysponowania środkami przewidzianymi w planie finansowym szkoły; 

8) dbałości o mienie Szkoły; 

9) realizowania uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących 

oraz wstrzymywania realizacji uchwał niezgodnych z prawem; 

10) kierowania procesem rekrutacji uczniów; 

4. Dyrektor odpowiada za przestrzeganie postanowień zawartych w ust.2 i 3, w szczególności za: 

1) dopuszczenie programów nauczania po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz podanie 

do publicznej wiadomości Szkolnego Zestawu Programów Nauczania; 

2) prawidłową realizację programów nauczania z uwzględnieniem obowiązujących podstaw 

programowych; 

3) prawidłową konstrukcję szkolnego planu nauczania; 

4) realizację Szkolnego Programu Wychowawczego; 

5) realizację Programu Profilaktyki; 

6) przestrzeganie konwencji o prawach dziecka; 

7) klasyfikację uczniów przeprowadzaną zgodnie z zasadami ustalonymi przez ministra edukacji; 

8) wewnątrzszkolne ocenianie uczniów; 

9) prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

10) stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy i nauki, gwarantującej bezpieczeństwo psychiczne 

i fizyczne uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły; 

11) powoływanie komisji rekrutacyjnej i komisji stypendialnej; 

12) organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej; 

13) wyznaczanie terminów egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych oraz właściwe 

przeprowadzanie egzaminów.  

5. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, a szczególnie: 

1) opracowuje plan nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie 

z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go Radzie Pedagogicznej; 

2) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy 

Szkoły lub placówki; 

3) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły i placówki; 

4) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

a. organizowanie szkoleń i narad, 

b. motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 

c. przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez Dyrektora 

Szkoły nadzoru pedagogicznego. 

5) organizuje i systematycznie monitoruje pracę Szkoły we wszystkich obszarach działalności; 

6) obserwuje zajęcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli zgodnie z przyjętym planem; 
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7) organizuje współpracę między nauczycielami poprzez powoływanie komisji, zespołów 

zadaniowych, zespołów wychowawczych; 

8) tworzy przejrzysty system oceniania nauczycieli; 

9) tworzy warunki do powstania wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli; 

10) zapewnia warunki do realizowania awansu zawodowego nauczycieli; 

11) bada, diagnozuje i ocenia działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Szkoły; 

12) bada osiągnięcia edukacyjne uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich 

na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników 

z wynikami uzyskiwanymi na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych; 

13) ocenia skuteczność i przydatność podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych podejmowanych przez nauczycieli w odniesieniu do założonych celów 

określonych w Statucie Szkoły, Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie 

Profilaktyki; 

14) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy do roku, ogólne wnioski 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły; 

15) przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego. 

6. Dyrektor organizuje działalność  Szkoły: 

1) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny pracy Szkoły do 30 kwietnia każdego 

roku szkolnego; 

2) sporządza przydział czynności nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną przydziela 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne oraz zajęcia rewalidacyjne, określa tygodniowy 

rozkład zajęć na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy; 

3) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe, 

problemowo-zadaniowe, w tym zespół ds. wspierania uzdolnień uczniów oraz zespoły 

ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

4) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach nauczyciele posiadający kwalifikacje 

w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 

5) odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia 

w salach lekcyjnych; arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem 

tych przepisów;  

6) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

7) zatwierdza wewnętrzny Regulamin Pracy i zakres obowiązków wicedyrektora oraz pracowników 

niebędących nauczycielami; 

8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, dba o należyty stan higieniczno-sanitarny Szkoły, warunki 

bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami na terenie 

Szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych przez placówkę poza terenem szkolnym; 

9) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt; 

10) organizuje zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji z budżetu 

państwa. Zasady wypożyczania określa „Umowa wypożyczania podręczników szkolnych”; 

11)  egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz 

dbałość o czystość i estetykę; 

12)  organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu Szkoły;  

13)  sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły;  

14)  opracowuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców;  
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15)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich  

prawidłowe wykorzystanie;  

16)  dokonuje co najmniej raz w roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego 

urządzeń; 

17)  organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;  

18)  powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego; 

19)  opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli, w tym 

tematykę szkoleń i narad;  

20)  podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami; 

21)  odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły, zgodnie 

z odrębnymi przepisami;  

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

7. Dyrektor Szkoły sprawuje opiekę nad uczniami:  

1) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, współpracuje 

z Samorządem Uczniowskim;  

2) organizuje rekrutację uczniów do Szkoły;  

3) udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki – na wniosek lub za zgodą 

Rodziców/Opiekunów Prawnych, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej;  

4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu; 

5) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

w przypadkach określonych w Statucie Szkoły;  

6) kieruje ucznia do szkoły dla dorosłych zgodnie z przepisami w sprawie przypadków, w których 

do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 

lub 15 lat;  

7) udziela na wniosek Rodziców (Opiekunów Prawnych), po spełnieniu ustawowych wymogów, 

zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego formie indywidualnego nauczania;  

8) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach określonych w Statucie Szkoły 

i decyduje o jej zakończeniu; 

10)  w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną 

niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne; 

11)  kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie 

Szkoły dzieci;  

12)  w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, tj. opuszczenie 

co najmniej 50% zajęć w miesiącu, Dyrektor Szkoły wszczyna postępowanie egzekucyjne 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

13)   zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania ćwiczeń fizycznych, zajęć 

komputerowych lub informatyki w oparciu o odrębne przepisy; 

14)  udziela na wniosek Rodziców/Opiekunów Prawnych zezwoleń na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza Szkołą oraz określa warunki jego 

spełniania; 

15)  udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;  

16)  występuje do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia 

z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu po szóstej klasie  w szczególnych przypadkach 

losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia 

danego roku; Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami/opiekunami 

prawnymi ucznia;  
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17)  opracowuje ofertę realizacji w Szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę 

Rodziców;  

18)  umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom. 

8. Dyrektor jest przełożonym dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły, nie będących nauczycielami: 

1) dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 

2) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników; 

3) ustala zakres obowiązków dla nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

4) zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) przydziela opiekuna nauczycielom stażystom i kontraktowym realizującym staż; 

6) gromadzi informacje o pracy nauczycieli oraz i realizacji planu rozwoju zawodowego; 

7) organizuje i przeprowadza prace komisji kwalifikacyjnej nauczyciela stażysty; 

8) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień 

awansu zawodowego; 

9) udziela urlopów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) przyznaje nagrody Dyrektora i kary porządkowe; 

11) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, wyróżnień, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, 

12) przyznaje dodatek motywacyjny dla nauczycieli oraz premie dla pracowników zgodnie 

z regulaminami; 

13) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

14) wydaje świadectwa pracy, opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli oraz inne 

opinie wymagane prawem; 

15) wydaje decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego; 

16) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

17) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania 

i zatwierdzania; 

18) wspiera nauczycieli w realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego; 

19) dokonuje oceny pracowników samorządowych; 

20) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych; 

21) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa; 

22) występuje w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną 

naruszone. 

9. Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo: 

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 

2) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

3) inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania, 

4) wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły. 
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Rada Pedagogiczna 

§ 21  

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zabrania Rady Pedagogicznej. 

5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem 

szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna tworzy na początku każdego roku szkolnego zespół wychowawców i zespół 

nauczycieli uczących w danym oddziale. 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy : 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) uchwalanie zmian Statutu Szkoły; 

7) występowanie z wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora Zespołu Szkół; 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności : 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

2) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród; 

3) projekt planu finansowego; 

4) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych; 

5) wniosek organu prowadzącego o przedłużenie kadencji Dyrektorowi; 

6) Szkolny Zestaw Programów Nauczania; 

7) formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego; 

8) pracę Dyrektora przy ustalaniu oceny jego pracy; 

9) kryteria oceny pracy nauczyciela; 

10) kryteria przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych; 
11) zasadność podjęcia w Szkole działalność przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne 

organizacje, których celem statutowym jest praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza 
Szkoły. 

9. Ponadto Rada Pedagogiczna: 

1) uczestniczy w planowaniu i organizowaniu działalności edukacyjnej Szkoły, 

2) dokonuje okresowej i rocznej analizy oraz oceny efektów pracy edukacyjnej, materialnych 

i organizacyjnych warunków szkoły; 
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. 

3) ustala w formie uchwały sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

4) przygotowuje projekt statutu albo jego zmiany; 

5) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

6) uczestniczy w tworzeniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz planu doskonalenia 

nauczycieli; 

7)  występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły w sprawach doskonalenia organizacji nauczania 

i wychowania, a w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, 

może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie 

podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego,  

8) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;  

9) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły; 

10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;  

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

10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora 

lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

12. Przewodniczący Rady Pedagogicznej ustala harmonogram spotkań Rady Pedagogicznej na początku 

każdego roku szkolnego. 

13. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach. 

14. Zebrania plenarne odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze 

w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promocji, po zakończeniu roku szkolnego oraz 

w miarę potrzeb. 

15. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwoływane są z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego oraz co najmniej 1/3 członków rady. 

16. Obecność wszystkich członków na zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. 

17. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

18. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej z wykorzystaniem 

technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokołów, a także 

umożliwiającej sporządzenie protokołów w formie papierowej.  

19. W terminie 14 dni od zakończenia roku szkolnego dokonuje się wydruku papierowego ze wszystkich 

protokołów,  

20. Ostemplowane i zbindowane dokumenty przechowuje się w archiwum Szkoły, zgodnie instrukcją 

archiwizacyjną.  

21. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy członków Rady. 
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22. Uchwały mają charakter aktu prawnego i są ewidencjonowane w księdze uchwał. 

23. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej w ramach kompetencji stanowiącej, 

niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

24. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do objęcia tajemnicą spraw poruszanych podczas 

posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

25. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane 

przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły lub placówki. 

Samorząd Uczniowski 

§ 22  

1. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

2. Organy Samorządu Uczniowskiego  są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

3. Jednym z organów Samorządu Uczniowskiego jest przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

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 zapoznania się z programem nauczania, z jego celem, treścią i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii 

we wszystkich sprawach Szkoły; 

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

4) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji  

między wymogami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań; 

5) prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej; 

6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem; 

7) prawo do organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swej 

działalności; 

8) prawo zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień; 

9) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu; 

4. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o własny regulamin, który nie może być sprzeczny 

ze Statutem Szkoły. 

5. Regulamin określa zasady wybierania i działania organów Samorządu, cele i zasady oraz formy 

działalności Samorządu. 
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6. Szkoła wspiera działania, akcje, które zostały podjęte z inicjatywy  Samorządu Uczniowskiego 

Rada Rodziców 

§ 23   

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów Szkoły 

Podstawowej. 

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.  

3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie Rodziców uczniów danego oddziału. 

4. W wyborach, o których mowa w ust.2 pkt.1 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

5. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

6. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego regulaminu działalności, który określa 

w szczególności wewnętrzną strukturę, tryb pracy Rady, szczegółowy tryb przeprowadzania 

wyborów do Rad, których mowa w ust.2. 

7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

8. Rada Rodziców może współpracować z radami innych szkół. 

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

szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach Szkoły Podstawowej. 

10. Rada Rodziców uchwala: 

1) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczy; 

2) w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Profilaktyki; 

3) regulamin swojej działalności;  

4) podjęcie w szkole działalności organizacji i stowarzyszeń. 

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

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 10 pkt. 1 i 2, 

program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Obowiązuje on  do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

12. Rada Rodziców opiniuje: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) szkolny zestaw podręczników, 

3) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; 

4) projekt planu finansowego składany przez Dyrektora Szkoły; 

5) podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację; 

6) pracę nauczyciela celem ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu; 
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7) formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego. 

13. Rada Rodziców może wnioskować: 

1) do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty; 

2) do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania 

i szkolnym zestawie podręczników z tym że zmiana ta nie może nastąpić w trakcie roku 

szkolnego; wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i powinien być złożony 

w terminie do końca lutego. 

14. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

Zasady współdziałania organów szkoły 

§ 24  

1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając sobie nawzajem swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 

kompetencji. 

2. Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania i kierowania się w swej działalności nadrzędnym 

interesem, jakim jest dobro uczniów i wizerunek placówki. 

3. Organy Szkoły działają zgodnie ze swoimi regulaminami i Statutem Szkoły. 

4. Dyrektor Szkoły dba o zapewnianie każdemu z organów szkoły możliwości działania według 

ich kompetencji. 

5. Występowanie o opinię do właściwego organu szkoły musi być dokonywane w formie pisemnej: 

1) wyrażenie opinii powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia wystąpienia, chyba, 

że przepisy szczegółowe ustalają inne terminy; 

2) niewyrażenie opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za opinię pozytywną 

w przedmiotowej sprawie. 

6. Bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach odbywa 

się poprzez : 

1) księgę zarządzeń Dyrektora Szkoły; 

2) posiedzenia Rady Pedagogicznej; 

3) zebrania informacyjne klasowych Rad Rodziców z udziałem Dyrektora Szkoły; 

4) spotkania uczniów klas z wychowawcami; 

5) udział Dyrektora Szkoły w posiedzeniach Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; 

6) plenarne zebrania rodziców; 

7) tablice informacyjne; 

8) stronę internetową; 

9) tablicę ogłoszeń w dzienniku elektronicznym;  

10) gazetkę szkolną; 

11) biuletyn szkolny; 

12) komunikaty Dyrektora Szkoły. 

7. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników  

niepedagogicznych. 
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8. Skargi oraz informacje o ich rozpatrzeniu zapisywane są w księdze skarg. 

9. Dyrektor  jest  negocjatorem  w  sytuacjach  konfliktowych  pomiędzy nauczycielem  a  rodzicami. 

Zasady rozwiązywania konfliktów rozstrzygane są zgodnie z zapisami w § 16 

10. Dyrektor   dba  o  przestrzeganie  postanowień  zawartych  w  statucie,  kierując   się  w  swej  

działalności  zasadą  partnerstwa  i  obiektywizmu   

11. Wnoszone  sprawy  Dyrektor  rozstrzyga  zgodnie  z  prawem  i  dobrem kierowanej  przez  siebie  

szkoły, w  związku  z  tym  wydaje  zalecenia  wszystkim  statutowym  organom  szkoły, jeżeli  

działalność  tych  organów  narusza  jej  interesy  i  nie  służy  rozwojowi  jego  wychowanków. 

12. Jeżeli  uchwała  Rady Rodziców jest  sprzeczna  z  prawem  lub  ważnym  interesem  Szkoły,  

Dyrektor  zawiesza  jej  wykonanie  i  w  terminie  określonym  w  regulaminie   Rady  uzgadnia  

z  nią  sposób  postępowania w  sprawie  będącej  przedmiotem  uchwały;  w  wypadku  braku  

uzgodnienia  przekazuje  sprawę  do  rozstrzygnięcia  organowi  prowadzącemu. 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły  

§ 25  

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie 

ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły.  

2. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany zapoznać 

się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.  

3. Dyrektor Szkoły podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w Szkole – strony 

sporu.  

4. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor Szkoły informuje na piśmie 

zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku.  

5. Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje zespół 

mediacyjny.  

6. Zespół mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o najdłuższym stażu 

pracy.  

7. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony.  

8. Skład zespołu mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić funkcję 

nauczyciela.  

9. Kolejni członkowie zespołu mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w ust. 6 i 7.  

10. Zespół mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub Dyrektora 

Szkoły.  
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11. Zespół mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły a Dyrektorem Szkoły 

jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność 

w ocenie tych stanowisk.  

12. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien przeprowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu dokonać rozstrzygnięcia i podjąć decyzję poprzez 

głosowanie.  

13. O swojej decyzji zespół mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym 

uzasadnieniem.  

14. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako ostateczne.  

15. Każdej ze stron przysługuje możliwość wniesienia zażalenia do organu prowadzącego Szkołę. 

Organizacja Szkoły 

§ 26  

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

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy prawa oświatowego w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym ustala arkusz 

organizacji Zespołu Szkół w Starogrodzie  opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania. 

3. Projekt arkusza po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej składa do organu prowadzącego Dyrektor 

Szkoły  do 30 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, którego arkusz dotyczy. Organ 

prowadzący zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do 30 maja danego roku. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem 

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

zajęć edukacyjnych. 

5. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę pracowników szkoły (etaty pedagogiczne, administracji i obsługi); 

2) ogólną liczbę godzin, przedmiotów i zajęć obowiązkowych z przydziałem dla poszczególnych 

nauczycieli; 

3) liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę; 

4) liczbę uczniów ( w tym z orzeczeniami poradni psychologiczno- pedagogicznej); 

5) liczbę oddziałów; 

6) liczbę nauczycieli oraz terminy postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych; 

7) kwalifikacje nauczycieli; 

8) zajęć dodatkowych realizowanych przez nauczycieli zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 

42 ust. 2 pkt 2 lit. A ustawy Karta Nauczyciela; 

9) powierzenie dodatkowych funkcji (wychowawca klasy, opiekuna stażu). 
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§ 27  

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Podstawowej jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 

nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach  z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla 

których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych. 

3. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zajęć komputerowych - podział na grupy jest 

obowiązkowy w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów w klasach IV-VI szkoły podstawowej. 

Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej. 

4. W klasach IV-VI szkoły podstawowej na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych 

w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 

międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy 

należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; 

5. W klasach IV-VI szkoły podstawowej na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia 

mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, 

a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów; 

6. W klasach IV-VI szkoły podstawowej  zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej 

formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

7. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania 

przedszkolnego. 

8. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły lub – za jego zgodą – 

poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

§ 28  

1. Na terenie szkoły działa Gminna Biblioteka Publiczna współpracująca ze szkołą. 

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły  

na zasadach określonych w „Regulaminie pracy biblioteki” opracowanego przez 

bibliotekarza.  

2. Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej także wśród Rodziców. 

3. Biblioteka jest wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, które 

można wykorzystywać  do celów dydaktycznych. 
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4. Nauczyciele, a w szczególności nauczyciele języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, 

powinni corocznie planować wspólne działania z bibliotekarzem  dotyczące rozwijania 

czytelnictwa, organizowania konkursów oraz prowadzenia zajęć. 

5. Wszyscy nauczyciele mają prawo korzystania z pomieszczenia i zasobów biblioteki w celu 

prowadzenia zajęć. 

6. Nauczyciele, a w szczególności nauczyciele języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, 

powinni zgłaszać do biblioteki potrzeby szkoły w zakresie wzbogacenia księgozbioru. 

2. Na terenie szkoły jest zorganizowana świetlica. 

1. Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę we wszystkich jej zakresach. 

2. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy  

ich Rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do placówki lub inne okoliczności 

wymagające zapewniania uczniowi opieki, Szkoła organizuje świetlice. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów  

w grupie nie powinna przekraczać 25. 

4. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo- opiekuńczą działalności Szkoły. 

5. Z zajęć świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie. 

3. Na terenie szkoły funkcjonuje  stołówka.  

1. W stołówce uczniowie mogą spożywać  drugie śniadania oraz obiad. 

2. Szkoła zapewnia uczniom ciepły napój. Odpłatność ustala Dyrektor Szkoły zgodnie  

z ponoszonymi kosztami. 

3. Zasady korzystania z nieodpłatnych i odpłatnych obiadów ustala Dyrektor  

z porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmnie. 

4. Do realizacji celów statutowych szkoła w miarę możliwości zapewnia korzystanie z: 

1) pomieszczeń do zajęć dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki gminnej; 

3) świetlicy; 

4) gabinetu pielęgniarki szkolnej; 

5) pomieszczeń na działalność administracyjno-gospodarczą; 

6) sali komputerowej; 

7) zali zabaw; 

8) kuchni; 

9) stołówki, 

10) siłowni; 

11) wielofunkcyjnego boiska sportowego; 

12) placu zabaw. 

 

§ 29  

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący 

te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w § 24 ust. 4. 
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Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły Podstawowej 

§ 30  

1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Liczba zatrudnionych musi być zgodna z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym. 

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

4. Zakres czynności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Szkoły 

Podstawowej. 

5. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Nauczyciele 

§ 31  

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość 

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

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, 

z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym 

mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 

kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości 

społecznej i szacunku dla pracy; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych 

i obywatelskich, zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras    

i  światopoglądów. 

4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą; jest  odpowiedzialny 

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

5. Do zadań nauczycieli należy w szczególności : 

1) systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, realizowanie ich zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć i zasadami 

współczesnej dydaktyki; 

2) kształtowanie na wszystkich lekcjach sprawności umysłowej, dociekliwości poznawczej, 

krytycyzmu, otwartości i elastyczności myślenia wynikających ze wzbogacenia wiedzy, 

umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie; 

3) oddziaływanie wychowawcze poprzez osobisty przykład, różnicowanie oddziaływań w toku 

zajęć lekcyjnych umożliwiających rozwój zarówno uczniów najzdolniejszych jak i mających 

trudności w nauce, zaspokajanie ich potrzeb psychicznych; 

4) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 
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5) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i poziom wyników 

nauczania; 

6) ustalanie bieżącej, śródrocznej i rocznej oceny ucznia, 

7) realizowanie zadań wyznaczonych w przydziale czynności szkoły i przydzielonych corocznie 

przez Dyrektora; 

8) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i mienie szkolne; 

9) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

10) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów zgodnie z przyjętymi kryteriami i wymaganiami 

oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów; 

11) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb 

uczniów; 

12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej; 

13) opracowywanie wymagań przedmiotowych i kryteriów oceniania, uwzględniając uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

14) wzbogacanie własnego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz wnioskowanie 

o jego wzbogacenie lub modernizację do Dyrektora Szkoły;  

15) bieżące informowanie rodziców uczniów, wychowawcy klasy, Dyrektora, a także Rady 

Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno – wychowawczych w pracy z uczniami; 

16) informowanie, w wyznaczonych ustawowo terminach, o przewidywanych pozytywnych oraz 

niedostatecznych ocenach śródrocznych i rocznych; 

17) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji; 

18) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej nauczanego 

przedmiotu, prowadzonego koła zainteresowań itp.; 

19) informowanie uczniów oraz Rodziców (Prawnych Opiekunów) o przewidzianym do realizacji 

programie nauczania i zestawie skorelowanych z nim podręczników; 

20) informowanie uczniów oraz Rodziców (Prawnych Opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów; 

21) aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków pracy, proponowanie 

im ciekawych metod i form pracy lekcyjnej; 

22) rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji uczniów, w tym uzdolnień i zainteresowań;  

23) dostosowanie wymagań edukacyjnych, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, w stosunku do uczniów, u których 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania; 

24) uwzględnianie w ramach prowadzonego przedmiotu zagadnień profilaktyczno – 

resocjalizacyjnych w celu ochrony uczniów przed uleganiem wpływom demoralizacji 

i uzależnieniom; 

25) prowadzenie orientacji zawodowej uczniów w ramach danego przedmiotu nauczania; 

26) rzetelne sprawowanie opieki nad uczniami podczas lekcji, dyżurów na przerwach i w czasie 

zajęć pozalekcyjnych. 

6. Do obowiązków nauczyciela należą ponadto: 

1) systematycznie kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

2) przestrzeganie zapisów statutowych; 

3) zapoznawanie się za aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

4) używanie na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych; 

5) kontrolowanie obecności na każdych zajęciach lekcyjnych; 

6) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami; 

7) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej; 

8) sporządzenie rozkładów materiału z poszczególnych zajęć edukacyjnych; 
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9) monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz wypełnianie arkuszy monitorowania; 

10) przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz 

przedstawianie ich na zebraniach rady pedagogicznej szkoły podsumowujących pracę szkoły; 

11) sporządzanie konspektów zajęć edukacyjnych przez nauczycieli, których zajęcia 

są obserwowane, hospitowane, którzy prowadzą lekcje otwarte i lekcje koleżeńskie; 

7. Nauczyciel ma prawo do: 

1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych; 

2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno- wychowawczego 

programu nauczania; 

3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie Karta Nauczyciela; 

4) ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku dokształcania się, wykonywania 

ważnych społecznie zadań  lub w przypadku jeżeli wynika to z organizacji pracy szkoły, jeżeli 

nie zakłóca to organizacji pracy szkoły; 

5) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę; 

6) nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze; 

7) wyboru programu realizowanych zajęć edukacyjnych; 

8) wyboru zestawu podręczników do realizowanych zajęć edukacyjnych; 

9) decydowania w sprawie doboru metod i form pracy lekcyjnej oraz środków dydaktycznych 

potrzebnych w nauczaniu przedmiotu; 

10) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub zespołu zainteresowań; 

11) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej ; 

12) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, pedagoga i instytucji 

wspierających pracę szkoły podstawowej; 

13) prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych zatwierdzonych uchwałą Rady 

Pedagogicznej; 

14) występowanie do Dyrektora Szkoły Podstawowej z wnioskiem o dokonanie oceny pracy; 

15) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar według regulaminu dla swoich uczniów; 

16) odmówienia obserwacji, hospitacji lekcji przez dyrektora w wyjątkowych sytuacjach. 

 

8. Nauczyciel ma prawo do awansu zawodowego. Szczegółowe zasady wymagań kwalifikacyjnych 

oraz trybów nadawania kolejnych stopni awansu zawodowego określone są w odrębnych 

przepisach. 

9. Nauczyciel stażysta i kontraktowy ma prawo do opiekuna stażu. 

§ 32  

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Zespołu Szkół za: 

1)  jakość wyników dydaktyczno- wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach 

stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa; 

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych; 

3) nieznajomość obowiązujących w szkole procedur; 

4) nieznajomość dokumentów regulujących organizację pracy szkoły; 

5) nieprzestrzeganie statutu i innych regulaminów pracy; 

6) nieprzestrzeganie dyscypliny pracy; 

7) wpływanie na negatywny wizerunek nauczyciela i szkoły. 

2. Nauczyciel odpowiada przed władzami szkoły, a także cywilnie i karnie za: 
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1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 

szkolnych, pozaszkolnych, zajęciach opiekuńczych oraz w czasie dyżurów mu przydzielonych; 

2) nieprzestrzeganie procedur szkolnych, w szczególności postępowania po zaistnieniu wypadku 

uczniowskiego; 

3) nieprzestrzegania „Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego”; 

4) zniszczenie lub stratę elementów majtku i wyposażenia szkoły, a wynikające z nieporządku, 

braku nadzoru i zabezpieczenia. 

3. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub uchybienia 

przeciwko porządkowi pracy. 

4. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu artykułów zawartych w kodeksie pracy, 

wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy. 

Zadania opiekuna stażu  

§ 33  

1. Opiekun nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o kolejny stopień 

awansu zawodowego obejmuje wymienionego nauczyciela bezpośrednią opieką, a w szczególności 

ma obowiązek: 

1) udzielania mu pomocy, a w szczególności przy  przygotowaniu i realizacji planu rozwoju 

zawodowego za okres stażu; 

2) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje lub uczestniczenia wspólnie 

z nim w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli- przynajmniej raz 

w miesiącu (opiekun nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

kontraktowego); 

3) obserwowania raz w miesiącu zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela (opiekun 

nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego); 

4) bieżącej analizy przebiegu stażu oraz realizacji planu zawodowego za okres stażu; 

5) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje sprawozdania 

z realizacji planu rozwoju zawodowego; 

6) opracowania projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu. 

Zadania zespołów nauczycieli 

§ 34  

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie 

w miarę potrzeb; 

2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania; 

3) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

4) wypracowanie form pomocy uczniom z deficytami rozwojowymi oraz form pracy z uczniem 

szczególnie uzdolnionym; 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 

dla początkujących nauczycieli; 

6) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z koncepcją programu  

wychowawczego i programu profilaktyki Szkoły; 

7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz uzupełnianiu ich wyposażenia. 
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2. Pracą zespołu, o którym jest mowa w ust.1 kieruje przewodniczący, który jest wychowawcą klasy, a 

w przypadku nie wywiązywania się z powinności zostanie powołany przez Dyrektora Szkoły inny 

przewodniczący. 

3. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo - zadaniowe 

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu. 

5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji 

w sprawie wyboru programów nauczania, doboru podręczników; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 

dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, wzbogacaniu i uzupełnianiu ich 

wyposażenia; 

5) opracowywanie i opiniowanie przygotowywanych w szkole projektów działań innowacyjnych; 

6) wymiana doświadczeń w formie lekcji otwartych. 

6. Zespół wychowawczy powołuje Dyrektor Szkoły w składzie: 

1) wychowawca klasy; 

2) pedagog szkolny; 

3) nauczyciel. 

7. Cele i zadania zespołu wychowawczego: 

1) ustalenie trybu postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia patologią społeczną 

ucznia; 

2) przeprowadzenie wizyt domowych; 

3) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych; 

4) ustalenie indywidualnego programu działań w stosunku do ucznia; 

5) współpraca z kuratorami sadowymi, policją. 

8. Zespół zostaje odwołany przez Dyrektora Szkoły w przypadku, gdy działania przyniosą pożądany 

skutek. 
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Wychowawca 

§ 35  

1. Oddziałem klasy opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca 

opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do potrzeb uczniów oraz 

warunków środowiskowych Szkoły Podstawowej. 

4. Wychowawca winien uwzględnić w swojej pracy koncepcję Szkolnego Programu Wychowawczego 

i Szkolnego Programu Profilaktyki. 

5. Wychowawca ma szczególną uwagę zwrócić na zadania szkoły zapisane w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego, na kształtowanie postawy tolerancji i humanitaryzmu. 

6. Wychowawca klasy jest powoływany przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

7. Wychowawca klasy w szczególności : 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) planuje i organizuje, wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, ustala 

treści i formy lekcji wychowawczych w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy; 

3) przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu, 

przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności; 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka (dotyczy to uczniów zdolnych jak i mających różne trudności 

i niepowodzenia); 

5) utrzymuje kontakt z Rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - 

wychowawczych ich dzieci; 

6) informuje Rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dzieci na wywiadówkach i podczas 

spotkań indywidualnych; 

7) odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także zainteresowań 

i szczególnych uzdolnień uczniów. 

8. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności prowadzi 

dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad uczniami (dziennik, arkusze ocen, świadectwa 

szkolne). 

9. Wychowawca jest odpowiedzialny za zapoznanie uczniów z prawem szkolnym, w tym ze statutem 

i innymi dokumentami regulującymi organizację Szkoły. 

10. Wychowawca jest odpowiedzialny za zapoznanie Rodziców (Prawnych Opiekunów) dziecka 

ze Statutem Szkoły. 

11. Wychowawca ma prawo do:  
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1) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej 

od Dyrektora Szkoły i innych instytucji wspomagających Szkołę; 

2) decydowania o ocenie zachowania swoich wychowanków zgodnie z WSO; 

3) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych 

swoich wychowanków do służby zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych  

instytucji. 

12. Wychowawca klasy odpowiada jak w § 24 ust. 3 i 4, a oprócz tego przed Dyrektorem Szkoły za: 

1) osiągnięcia celów wychowania w swojej klasie; 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego; 

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji 

szkolnej lub społeczno-wychowawczej; 

4) prawidłowość dokumentacji uczniowskiej klasy. 

Pedagog szkolny 

§ 36  

1. Z zakresu spraw ogólnowychowawczych do zadań pedagoga należy: 

1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole; 

2) dbanie o realizację obowiązku szkolnego uczniów; 

3) udzielanie Rodzicom porad ułatwiających przez nich rozwijanie trudności w wychowaniu 

własnych dzieci. 

2. Z zakresu profilaktyki wychowawczej do zadań pedagoga należy: 

1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu 

dydaktyczno-wychowawczego; 

2) opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej; 

3) rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających szczególnej 

troski; 

4) stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki możliwości udziału w zajęciach 

sportowych, turystycznych oraz innych formach zajęć pozalekcyjnych; 

5) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniem sprawiającym 

trudności wychowawcze; 

6) współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów 

wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej. 

3. Z zakresu pracy korekcyjno-wyrównawczej do zadań pedagoga należy: 

1) organizacja pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach uczniom zaniedbanym; 

2) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń 

rozwojowych; 

3) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania 

społecznego. 

4. Z zakresu indywidualnej opieki pedagogiczno- psychologicznej do zadań pedagoga należy: 

1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle 

niepowodzeń szkolnych; 

2) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rówieśniczych 

i środowiskowych; 

3) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży. 
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5. Z zakresu pomocy materialnej do zadań pedagoga należy: 

1) organizowanie  opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom 

z rodzin wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne; 

2) organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym; 

3) dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki 

materialne; 

4) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla 

nieletnich; 

5) wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki 

całkowitej. 

§ 37  

1. Wymiar pracy pedagoga ustala organ prowadzący. 

2. Pedagog szkolny powinien: 

1) posiadać roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych uwzględniający konkretne 

potrzeby opiekuńczo-wychowawcze Szkoły i środowiska; 

2) zapewnić w rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim uczniów i rodziców; 

3) współpracować na bieżąco z władzami szkoły, Radą Rodziców, wychowawcami klas, 

nauczycielami w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo- wychowawczych; 

4)  współdziałać z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi organizacjami i instytucjami 

w środowisku; 

5) składać okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych 

występujących wśród uczniów danej Szkoły. 

3. Pedagog szkolny prowadzi następującą dokumentację: 

1) roczny plan pracy; 

2) dziennik pracy pedagoga; 

3) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno- 

wyrównawczej, kształcenia specjalnego, itp. 

 

Zadania pracowników Szkoły 

§ 38  

1. Do zadań sekretarza szkoły należy: 

1) przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz prowadzenie dokumentacji; 

2) wydawanie uczniom i pracownikom dokumentów; 

3) obsługa spraw uczniowskich i pracowniczych; 

4) obsługa innych interesantów, udzielanie informacji; 

5) prowadzenie niektórych spraw kadrowych; 

6) zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych; 

7) sporządzanie sprawozdawczości; 

8) przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji, rejestrowanie pism wchodzących 

i wychodzących; 

9) przepisywanie i wysyłanie korespondencji; 
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10) wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń, prowadzenie ewidencji delegacji 

służbowych i zamawianie druków szkolnych. 

2. Do zadań woźnego należy: 

1) otwieranie i zamykanie budynku szkolnego; 

2) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego; 

3) informowanie o zaistniałych usterkach Dyrektora Szkoły; 

4) czuwanie na utrzymaniem czystości i porządki pomieszczeń szkolnych; 

5) sprzątanie i utrzymanie w czystości przeznaczonego metrażu i obejścia Szkoły; 

6) sprawdzanie zamknięcia pomieszczeń szkolnych i Szkoły po zakończeniu pracy; 

7) dokonywanie drobnych napraw i remontów; 

8) czuwanie nad urządzeniami technicznymi w Szkole; 

9) dokonywanie systematycznego przeglądu w poszczególnych pomieszczeniach szkoły; 

10) usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i w jego obejściu; 

11) koszenie trawy w obejściu Szkoły; 

12) zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. 

3. Do zadań sprzątaczki należy: 

1) sprzątanie pomieszczeń szkolnych; 

2) sprawdzanie zamknięcia pomieszczeń szkolnych i szkoły po zakończeniu pracy; 

3) zamykanie budynku szkolnego; 

4) czuwanie nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach szkolnych; 

5) sprzątanie i utrzymanie w czystości przeznaczonego metrażu i obejścia Szkoły; 

6) informowanie woźnego o zaistniałych usterkach technicznych w Szkole; 

7) przygotowywanie i wydawanie uczniom ciepłego  napoju; 

8) wydawanie uczniom obiadu; 

9) pełnienie dyżurów na korytarzach, stołówce i w szatniach szkolnych, czuwanie nad właściwym 

zabezpieczeniem i porządkiem w szatniach, stołówce i korytarzach; 

10) w przypadku nieobecności innej sprzątaczki (z powodu choroby lub urlopu) wykonywanie 

pracy będącej w przydziale czynności nieobecnego pracownika. 

Zasady Rekrutacji 

§ 39  

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowani są: 

1) z urzędu- kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców 

w terminach ogłoszonych przez Dyrektora Szkoły; 

2) na wniosek Rodziców (Prawnych Opiekunów)-kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły, jeśli 

placówka dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. 

2. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

3. Do zadań komisji należy: 

1) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, 

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

3) sporządzenie protokołu postępowanie rekrutacyjnego.  

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego: 
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1) do 31 marca- zgłoszenie dzieci z obwodu i wnioski o przyjęcie spoza obwodu szkoły; 

2) 1-8 kwietnia przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego; 

3) 9 kwietnia- ogłoszenie wyników rekrutacji. 

5. Kryteria postępowania rekrutacyjnego dotyczące kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

Szkoły: 

1) wielodzietność rodziny kandydata- 5 pkt; 

2) niepełnosprawność kandydata- 5 pkt; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 5  pkt; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 5 pkt; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 5 pkt; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 5 pkt; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą- 5 pkt; 

8) starsze rodzeństwo kandydata w Szkole lub oddziale przedszkolnym- 10 pkt; 

9) zamieszkanie w najbliższej okolicy obwodu Szkoły- 10 pkt. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 i ust. 10 załącza się następujące dokumenty: 

1)  Potwierdzające spełnianie kryteriów uwzględniających potrzeby zapisane w pkt. 5 ust.1-7: 

a.  oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata,  

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności,  

c. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem,  

d. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

2)   Dokumenty (oświadczenia) potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych 

w pkt. 5 ust.8-9. 

7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego 

kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

8. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej: 

1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły, 

2) komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym 

najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym; 

3) rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;  

4) Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego.  

9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje nadal wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się 31 sierpnia 
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roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie 

rekrutacyjne. 

1) Wszelkie informacje o postępowaniu uzupełniającym są udostępniane zainteresowanym 

kandydatom i ich Rodzicom w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły. 

2) W postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 16 stosuje się kryteria i zasady jak 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

10. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 

którym uczeń uczęszcza do Szkoły. 

11. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w Szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygniecie Dyrektora Szkoły została 

wniesiona skarga do sadu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem. 

12. O przyjęciu uczniów spoza obwodu szkoły do wszystkich klas Szkoły Podstawowej w ciągu roku 

szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły. Uczeń, z wyjątkiem klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, 

przyjmowany jest do  Szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.  

W szczególnych przypadkach przeprowadza się egzaminy klasyfikacyjne. Jeżeli przyjęcie ucznia 

w trakcie roku szkolnego wymaga zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe 

skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

13. Tworzenie oddziałów klasowych w Szkole odbywa się na zasadzie przestrzegania równości, 

tolerancji i z zachowaniem praw dziecka. Dobór uczniów do klas ma na celu unikanie kłopotów 

wychowawczych, niezadawalających efektów kształcenia, negatywnego odbioru  

w środowisku lokalnym i pogorszenia relacji Rodziców ze Szkołą. 

Prawa ucznia 

§ 40  

1. Uczeń ma prawo do: 

1) opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą 

fizyczną bądź psychiczną oraz ochrony i poszanowania jego godności; 

2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu 

wszystkich możliwości Szkoły, wyrażanie opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz 

uzyskanie na nie wyjaśnień i odpowiedzi; 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, jeżeli nie 

narusza to dobra innych osób; 

4) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce; 

5) odwoływanie się od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania zgodnie 

z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego; 

6) jednakowego traktowania i oceniania bez względu na wygląd, status rodzinny, społeczny 

czy status ucznia; 

7) znajomość programu nauczania na dany rok szkolny wraz z wykazem lektur poszerzających 

i pogłębiających jego treść; 

8) znajomość wymagań i kryteriów oceniania każdego nauczyciela; 
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9) reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i imprezach, zgodnie ze swoimi 

możliwościami i umiejętnościami; 

10) korzystania z poradnictwa psychologicznego; 

11) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową i zrzeszanie się w organizacjach 

uczniowskich działających w Szkole; 

12) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 

13) wyboru nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

14) redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

15) zwracania się do nauczycieli, wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły ze wszystkimi 

problemami celem uzyskania pomocy; 

16) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych; 

17) odpoczynek w czasie ferii zimowych, świątecznych i wakacji. 

Zasady składania skarg 

§ 41  

1.  W przypadku naruszenia praw wynikających ze Statutu Szkoły Podstawowej i konwencji prawach 

dziecka uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem szkolnego rzecznika praw złożyć skargę : 

1) w przypadku naruszenia praw przez innego ucznia do wychowawcy klasy lub pedagoga 

szkolnego; 

2) w przypadku naruszenia praw przez pracownika niepedagogicznego szkoły do wychowawcy 

klasy lub pedagoga szkolnego; 

3) w przypadku naruszenia praw przez nauczyciela do wychowawcy klasy; 

4) w przypadku naruszenia praw przez wychowawcę klasy do pedagoga szkolnego; 

5) w przypadku naruszenia praw przez pedagoga szkolnego do Dyrektora Szkoły.  

2. Wszystkie skargi winny być rozpatrywane i rozstrzygnięte w pierwszej kolejności na drodze  

mediacji. 

3. Obowiązek dokumentowania rozpatrywanych skarg spoczywa odpowiednio na wychowawcy 

i na pedagogu szkolnym. 

4. Uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły, jeśli uważa sposób rozpatrzenia skargi 

za niezadowalający. 

§ 42  

1. W przypadku rażącego naruszenia praw wynikających ze Statutu Szkoły i konwencji o prawach 

dziecka uczeń może samodzielnie  lub za pośrednictwem klasowego rzecznika praw złożyć skargę 

do Dyrektora Szkoły. 

2. Dyrektor Szkoły wszczyna postępowanie wyjaśniające zasadność skargi. 

3. Postępowanie wyjaśniające winno zostać zakończone w terminie  do 7 dni od daty złożenia skargi. 

4. Dyrektor Szkoły podstawowej informuje ucznia o wynikach postępowania wyjaśniającego.  

5. Dyrektor Szkoły dokumentuje postępowanie w w/w kwestiach. 
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Obowiązki ucznia 

§ 43  

1. Do obowiązków ucznia Szkoły Podstawowej należy: 

1) godne i kulturalne zachowywanie w Szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej; 

2) wykorzystywanie czasu przeznaczonego na naukę, rzetelne praca nad poszerzaniem swej 

wiedzy i umiejętności, systematyczne przygotowywanie do zajęć szkolnych; 

3) regularne uczęszczanie do Szkoły; 

4) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do nauczycieli, innych 

pracowników Szkoły i kolegów; 

5) szanowanie ceremoniału Szkoły i uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez 

Szkołę; 

6) dbanie o estetyczny wygląd zewnętrzny na co dzień, nie naruszający zasad dobrego smaku, 

7) odpowiadanie za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój; 

8) dbanie o mienie i porządek w szkole; 

9) przestrzeganie Statutu Szkoły oraz wszelkich regulacji prawnych dotyczących organizacji 

Szkoły; 

10)  dbanie o pozytywny wizerunek ucznia i szkoły. 

Wygląd ucznia 

§ 44  

1. Uczeń  nosi strój codzienny oraz prezentuje wygląd, który spełnia następujące kryteria: 

1) strój jest czysty, schludny, skromny- bez zbędnych ekstrawaganckich dodatków (tzn. taki który 

zakrywa biust, brzuch, plecy i uda); 

2) włosy powinny być czyste, jeżeli długie, to muszą być spięte lub związane, nie mogą być 

farbowane; 

3) brak makijażu, tatuażu i malowanych długich paznokci; 

4) dozwolona biżuteria to niewielka ozdoba na łańcuszku, zegarek, niewielkich rozmiarów 

pierścionek, kolczyki przylegające do uszu mogą nosić tylko dziewczęta; 

5) buty na niskim obcasie, koturnie. 

2. Uczeń nosi okazjonalnie strój galowy: 

1) Dziewczęta: biała bluzka z długim lub krótkim rękawem, spódnica granatowa, grafitowa,  

czarna o długości do kolan lub dłuższa albo spodnie w wymienionych kolorach, buty na niskim 

obcasie, koturnie; 

2) Chłopcy- biała koszula spodnie (nie sportowe) granatowe, grafitowe lub czarne. 

3. Strój uczniowski galowy obowiązuje na następujących uroczystościach: 

1) inauguracja roku szkolnego; 

2) ślubowanie pierwszoklasisty; 

3) Dzień Edukacji Narodowej; 

4) Narodowe Święto Niepodległości; 

5) Dzień Patrona Szkoły; 

6) Sprawdzian szóstoklasisty; 

7) Święto Konstytucji 3 Maja; 

8) zakończenie roku szkolnego. 
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Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych 

§ 45  

1. W trakcie zajęć edukacyjnych uczeń ma prawo:  

1) zadawać pytania i oczekiwać rzeczowych wyjaśnień, jeżeli zagadnienia omawiane na lekcjach 

są dla niego niezrozumiałe; 

2) korzystać z zajęć w Szkole zgodnie z zasadami higieny umysłowej; 

3) do pomocy nauczyciela przedmiotu, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału nauczania; 

4) do systematycznej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny stanu wiedzy i umiejętności; 

5) do powiadomienia przez nauczyciela przedmiotu z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie 

i zakresie prac klasowych; maksymalna ilość prac klasowych wynosi trzy w tygodniu i nie więcej 

niż jedna dziennie powiadomienia przez nauczyciela przedmiotu z tygodniowym wyprzedzeniem 

o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; 

6) wnioskowania o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego z zgodnie 

z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania; 

7) po dłuższej nieobecności przekraczającej tydzień poprosić o czas potrzebny na uzupełnienie 

wiadomości oraz zadań domowych, o wyznaczenie innego terminu pisania prac klasowych, 

8) do pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

9) do dostosowania wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

2. W trakcie zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek: 

1) przychodzić na zajęcia przygotowany, tzn. przynosić podręczniki zawarte w szkolnym zestawie 

podręczników, zeszyty przedmiotowe, pomoce dydaktyczne, przybory oraz potrzebne materiały; 

2) być przygotowanym do zajęć, czyli mieć odrobione zadania domowe, być gotowym 

do odpowiedzi przynajmniej z trzech ostatnich zajęć; 

3) brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych; 

4) sumiennie wykonywać polecenia nauczyciela; 

5) przestrzegać dyscypliny; 

6) zachowywać się kulturalnie; 

7) po zakończonych zajęciach w sali lekcyjnej pozostawić po sobie ład i porządek. 

Zachowanie uczniów w szkole 

§ 46  

1. Uczeń przejawia właściwe zachowanie, gdy: 

1) godnie reprezentuje Szkołę w uroczystościach, imprezach, konkursach, zawodach sportowych, 

imprezach środowiskowych itp.; 

2) bierze udział w organizacjach uczniowskich; 

3) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; 

4) wykonuje zadania zlecone przez nauczyciela jako dodatkowe; 

5) wzbogaca wyposażenie i estetykę klasy; 

6) właściwie reaguje na dostrzeżone zachowania i sytuacje niezgodne z prawem lub zagrażające 

bezpieczeństwu lub zdrowiu innych; 

7)  aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły lub klasy; 

8) bierze udział w akcjach ogłaszanych przez Szkołę, szczególnie o charakterze charytatywnym; 

9) podejmuje się stałej pracy na rzecz klasy lub Szkoły; 

10) chętnie udziela pomocy innym, w tym szczególnie w nauce; 
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11) bierze udział w pracach porządkowych; 

12) wykazuje wysoką kulturę osobistą, zachowuje się kulturalnie wobec dorosłych i kolegów 

na terenie Szkoły i poza nią; 

13) okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły; 

14) nosi jednolity strój uczniowski; 

15) szanuje poglądy, uczucia, przekonania innych; 

2. Uczeń przejawia niewłaściwe zachowanie, gdy: 

1) nie szanuje symboli narodowych i szkolnych; 

2) wszedł w konflikt z prawem; 

3) lekceważy naukę, ma negatywny stosunek do przedmiotów szkolnych; 

4) jest niepunktualny, nie usprawiedliwia nieobecności; 

5) nie bierze udziału w życiu klasy  Szkoły; 

6) lekceważy powierzone mu obowiązki; 

7) nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

8) nie stosuje zasad bezpieczeństwa, swym zachowaniem może stwarzać zagrożenia dla zdrowia 

i życia swojego i innych; 

9) inicjuje lub uczestniczy w bójkach na terenie Szkoły i poza nią; 

10) nie reaguje na zachowania lub sytuacje zagrażające bezpieczeństwu innych; 

11) nie wypełnia obowiązków dyżurnego; 

12) nie dba o  mienie własne lub cudze, celowo je niszczy; 

13) zaśmieca otoczenie, nie uprząta swojego miejsca pracy; 

14) nie wykazuje dbałości o higienę osobistą; 

15) wpływa destrukcyjnie na kolegów; 

16) prowokuje innych uczniów do złego zachowania; 

17) prześladuje innych uczniów; 

18) nie przestrzega norm kulturalnego zachowania w Szkole i poza nią; 

19) arogancko odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów; 

20) bywa wulgarny i złośliwy; 

21) wykazuje agresję słowną lub fizyczną wobec innych osób; 

22) wymusza od kolegów przedmioty, pieniądze, jedzenie; 

23) kłamie; 

24) kradnie; 

25) pali tytoń; 

26) pije alkohol; 

27) używa środków odurzających; 

28) wagaruje; 

29) wychodzi poza teren Szkoły w czasie przerw lub zajęć prowadzonych w Szkole; 

30) podrabia podpisy lub oceny; 

31) nie nosi odpowiedniego stroju na zajęcia sportowe. 

3. Za właściwe zachowania uczniowie są nagradzani: 

1) pochwałą udzieloną przez wychowawcę lub Dyrektora Szkoły; 

2)  pozytywnymi uwagami w dzienniku elektronicznym. 

4. Za niewłaściwe zachowania uczeń otrzymuje karę zgodnie z §50 ust.3. 

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności 

§ 47  
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1. Uczeń, mimo spóźnienia, jest zobowiązany do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia. 

2. Spóźniony uczeń nie może swym przybyciem zakłócić przebiegu zajęć. 

3. Uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić ustnie lub pisemnie swoje spóźnienie u nauczyciela 

przedmiotu, jeżeli spóźnienie objęło tylko część lekcji. 

4. Uczeń jest zobowiązany przynieść pisemne usprawiedliwienie od Rodziców jeżeli spóźnienie objęło 

całą jednostkę lekcyjną lub więcej  godzin. 

5. Uczeń może być częściowo zwolniony z zajęć ( w tym pozalekcyjnych), jeżeli przyniesie pisemne 

zwolnienie od Rodziców/Prawnych Opiekunów. 

6. W przypadku nieobecności trwające dłużej niż 3 dni Rodzice (Prawni Opiekunowie) są zobowiązani 

poinformować szkołę o przyczynie nieobecności oraz o przewidywanym okresie nieobecności. 

7. W przypadki niedopełnienia obowiązki zawartego w pkt. 6, wychowawca klasy jest zobowiązany 

do uzyskania informacji o przyczynie nieobecności w Szkole. 

8. Uczeń jest zobowiązany dostarczyć pisemne usprawiedliwienie wystawione przez Rodzica/Prawnego 

Opiekuna w przeciągu 7 dni od powrotu od Szkoły. 

9.  W usprawiedliwieniu należy podać okres nieobecności oraz przyczynę. 

10. Nieobecność może być usprawiedliwiona dokumentem wystawionym przez instytucję lub osobę: 

ośrodek zdrowia, lekarz,  sąd, kurator rodzinny lub sadowy, itp. Dokument musi byś poświadczony 

pieczęcią i podpisem osoby wystawiającej. 

 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych 

§ 48  

1. W Szkole obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć 

edukacyjnych. 

2. W czasie zajęć edukacyjnych telefony komórkowe należy wyłączyć.  

3. Uczeń przynosi do Szkoły telefon komórkowy na własną odpowiedzialność.  

4. Zaginięcie telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub Dyrektorowi Szkoły, a także 

odpowiednim organom policji. 

5. Telefon komórkowy można oddać do przechowania w sekretariacie szkolnym. 

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej 

lub fotografowanej prowadzącego zajęcia lub pełniącego dyżur. 
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7. Naruszanie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie Szkoły powoduje 

zabranie telefonu do „depozytu”- telefon odbiera Rodzic lub Prawny Opiekun ucznia. 

8. W przypadku częstego naruszenia zasad uczeń zostanie  ukarany obniżeniem oceny zachowania. 
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Nagrody 

§ 49  

1. Za rzetelną naukę, wzorowe zachowanie i wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać następujące 

wyróżnienia i nagrody : 

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwałę Dyrektora wobec klasy lub wszystkich uczniów szkoły; 

3) dyplom uznania za wyniki w nauce- średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

co najmniej  4.75 i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania; 

4) list pochwalny za wyniki w nauce- średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

co najmniej  4.75 i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania; 

5) nagrodę rzeczową za wyniki w nauce i zachowaniu- średnia ocen z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych co najmniej  4.75 i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania; 

6) nagrodę „Uczeń Roku”- otrzymuje uczeń, który otrzymała najwyższą średnia ocen ze wszystkich 

ocen bieżących otrzymanych w ciągu roku szkolnego; 

7) stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe- kryteria określa regulamin; 

8) srebrną tarczę- średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej  5,00 i wzorowa 

ocena zachowania; 

9) złotą tarczę- uczeń po raz trzeci spełnia kryteria zawarte pkt.8. 

Kary 

§ 50  

1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu w zakresie go dotyczącym. 

2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

3. Stosuje się następujące rodzaje kar : 

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy; 

2) upomnienie lub nagana Dyrektora;                   

3) nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę 

do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy; 

4) nietypowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez Dyrektora 

na wniosek wychowawcy; 

5) pozbawienie przywilejów uczniowskich; 
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6) wystąpienie z wnioskiem do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły.    

4. Kary stosuje się według ustalonej kolejności.  

5. W szczególnie drastycznych przypadkach kary mogą być stosowane z pominięciem ustalonej 

kolejności. 

6. Za szczególnie drastyczne przypadki uznaje się: 

1) notoryczne zakłócanie porządku zajęć szkolnych; 

2) zakłócanie imprez i wycieczek szkolnych; 

3)  aroganckie zachowanie wobec innych osób (kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły); 

4) przemoc psychiczną i fizyczną  wobec innych osób; 

5) kradzież mienia (w tym szkolnego); 

6) palenie papierosów na terenie szkoły i podczas imprez i wycieczek szkolnych; 

7)  picie alkoholu i przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły, jak również podczas 

imprez i wycieczek szkolnych; 

8) pośredniczenie, sprzedaż i zażywanie narkotyków; 

9) fałszerstwo w dokumentacji szkolnej (np. podrabianie podpisów, dopisywanie lub zmienianie 

ocen); 

10) notoryczne przebywanie podczas przerw poza wyznaczonym terenem szkolnym; 

11) nagminne, samowolne opuszczanie szkoły podczas przerw lub zajęć lekcyjnych; 

12) wagarowanie. 

Szczegółowe zasady przeniesienia  ucznia  do innej szkoły 

§ 51  

1. Rada  Pedagogiczna  może  skierować  wniosek  do Dyrektora  Szkoły o  rozpoczęcie  procedury   

przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję  w  sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje 

Kurator  Oświaty. 

2. Wykroczenia  stanowiące  podstawę    do  złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły: 

1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  

dla innych  uczniów lub  pracowników Szkoły; 

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 

3) świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  

lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych; 

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 

5) kradzież; 

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 

8) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

9) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków 

dyscyplinujących; 

10) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej; 

11) fałszowanie dokumentów szkolnych; 

12) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego; 

13) wagaruje, opuszcza zajęcia szkolne; 

14) ma demoralizujący wpływ na innych uczniów; 
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15) ciągłe i notoryczne zachowanie zakłócające i uniemożliwiające prowadzenie przez zajęć. 

3. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  wnioskowania  o przeniesienie do innej Szkoły. 

4. Wniosek o przeniesienie może być skierowany wówczas, gdy zastosowane wobec ucznia metody 

wychowawcze i kary nie przyniosły poprawy zachowania, a Szkoła wyczerpała wszystkie możliwości 

wpływu na zmianę zachowania ucznia. 

5. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół 

zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (Kodeks Postępowania 

Karnego),  Dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania. 

6. Dyrektor  Szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  

Rady Pedagogicznej. 

7. Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  

ucznia  jako       członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania  analizy,  wychowawca  

klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  Radę 

Pedagogiczną  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, 

zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej itp. 

8. Rada Pedagogiczna  podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy, a wykonanie uchwały powierza 

Dyrektorowi Szkoły. 

9. Dyrektor kieruje wniosek do  Kujawsko – Pomorskiego Kuratora  Oświaty. 

10. Decyzję  o  przeniesieniu  ucznia  odbierają  i  podpisują  Rodzice (Prawni Opiekunowie). 

11. Rodzicom (Prawnym Opiekunom) przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu 

wskazanego w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

12. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na zajęcia  

do czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji. 

Prawo  wniesienia odwołania od wymierzonej kary 

§ 52  

1. Szkoła powiadamia Rodziców (Prawnych Opiekunów) ucznia o zastosowania wobec niego kary.                                                                                       

2. Uczeń, jego Rodzice lub Prawni Opiekunowie mają prawo do odwołania się od kary. 

3. Odwołanie z podaniem uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia 

do Dyrektora Szkoły, w przypadku ustnej lub pisemnej nagany wychowawcy klasy, w przypadku 

ustnej   lub pisemnej nagany Dyrektora Szkoły. 

4. Osoba do której wpłynął wniosek w ciągu 7 dni powołuje Komisję w składzie: 
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1) Wychowawca; 

2) Pedagog szkolny; 

3) Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.  

5. Odwołanie rozpatruje Komisja w terminie do 14 dni od dnia jej powołania. 

6. Osoba do której wpłynęło odwołanie na podstawie wniosków prac komisji podejmuje ostateczną 

decyzję o podtrzymaniu, zawieszeniu bądź anulowaniu kary w ciągu 7 dni. Pismo uzasadniające 

przyjęte stanowisko przekazuje stronom zainteresowanym. 

Procedury szkolne 

§ 53  

1. W sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością, demoralizacją, narkomanią, 

alkoholizmem oraz w innych sytuacjach nauczyciele i pracownicy Szkoły są zobowiązani postępować 

zgodnie z procedurami: 

1) Procedura postępowania w przypadku popełnienia przez ucznia czynu przestępczego lub 

podejrzenia o popełnienie takiego czynu; 

2) Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Szkoły 

znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków;  

3) Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk; 

4) Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominającą  narkotyk; 

5) Procedura postępowania wobec ucznia- sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa 

(np. kradzieży, wymuszenia); 

6) Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się sprawcą czynu karalnego 

(np. pobicia, udziału w bójce, innych aktów agresji fizycznej lub psychicznej); 

7) Procedura komunikowania się pracowników z klientami Szkoły; 

8) Procedura reagowania na osoby obce znajdujące się na terenie Szkoły. 
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Wewnątrzszkolny system oceniania 

§ 54  

Istota i ogólne zasady oceniania 

1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

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

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

4.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu : 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie; 
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

-wychowawczej; 
6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o  jego 

mocnych i słabych stronach, tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2)  ustalenie  kryteriów oceniania zachowania; 
3)  ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
według skali i formach określonych w niniejszym Statucie; 

4)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5)  ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania Rodzicom (Prawnym Opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

6. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania przyjęte są następujące zasady:  
1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, 

ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 
2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego Rodzice (Prawni Opiekunowi) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające 
ocenie; 

3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;  
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4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 
zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen,  

5) zasada otwartości – Wewnątrzszkolny System Oceniania podlega weryfikacji 
i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.  

7. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:  
1) prace pisemne:  

a. kartkówka – nie musi być zapowiadana; 
b. praca klasowa/sprawdzian obejmujący większą partię materiału określoną 

przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem – termin 
powinien być odnotowany przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym; 

c. test diagnostyczny, test kompetencji; 
d. praca i aktywność na lekcji; 

2) odpowiedź ustna; 
3) praca projektowa; 
4) praca domowa; 
5) aktywność na lekcji; 
6) twórcze rozwiązywanie problemów. 

 

8. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych polega na przekazywaniu uczniowi informacji o jego 
osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie jego mocnych               
i słabych stron, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się 
uczyć. Wystawianie oceny bieżącej może odbywać się  na podstawie  udziału ucznia w 
zajęciach lekcyjnych, przygotowaniu pracy domowej (bieżąco kontrolowanej),  rozmowy 
sprawdzającej, umiejętności stawiania pytań, „formułowania” problemów,  notatki 
do zapisania, wniosku. Taką ocenę wystawia się np. na podstawie pracy pisemnej, 
wykonywania zadań długofalowych (prowadzenie teczek tematycznych, analizy wybranych 
problemów w lokalnej prasie). Ważną  podstawą wystawiania ocen bieżących jest sam fakt 
podjęcia przez ucznia aktywności, np. podczas lekcji. 

9. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, pod koniec 
pierwszego półrocza roku szkolnego. Klasyfikowanie śródroczne w tygodniu poprzedzającym 
rozpoczęcie ferii zimowych w dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej. Klasyfikowanie roczne 
w ostatnim tygodniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego. 
Rok szkolny ma dwa  półrocza. Pierwsze  półrocze  kończy się w dniu posiedzenie śródrocznej 
rady klasyfikacyjnej. Następny dzień jest pierwszym dniem drugiego półrocza. 

10. Termin klasyfikacji ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i podaje 
do publicznej wiadomości  w kalendarzu roku szkolnego. Klasyfikowanie śródroczne uczniów 
przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w drugim tygodniu stycznia.  Klasyfikowanie 
roczne odbywa się w ostatnim tygodniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego.  Termin 
klasyfikacji ustala Dyrektor  po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i podaje do publicznej 
wiadomości w kalendarzu roku szkolnego. 

 

§ 55  

Ocenianie w I etapie edukacyjnym 

1. W klasach I – III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z  zajęć  edukacyjnych jest oceną 
opisową. Religia jest oceniana według odrębnych przepisów. 

2. Ocenianie bieżące uczniów dokonywane jest za pomocą oceny cyfrowej według  
sześciocyfrowej skali: 

1) 6 – ocena celująca 
2) 5 – ocena bardzo dobra 
3) 4 – ocena dobra 
4) 3 – ocena dostateczna 
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5) 2 – ocena dopuszczająca 
6) 1 – ocena niedostateczna 

3. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie samodzielnych znaków „+” oraz „-” przy 
ocenach 3, 4 i 5, które mają spełniać zadanie motywujące ucznia do osiągnięcia wyższej 
oceny. 

4. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia klasy I –III: 
1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a. wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta różnych źródeł 

wiedzy; 

b. samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy dąży do rozwiązania problemu; 

c. wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza zakres treści 

przewidzianych dla danego poziomu; 

d. osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych. 

 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 
a. często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć; 

b. jasno i logicznie rozumuje; 

c. samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy; 

d. potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania; 

e. rzadko popełnia błędy; 

f. buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne), 

wyczerpując temat,  posługuje się bogatym słownictwem. 

 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 
a. wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć; 

b. sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednia terminologią; 

c. logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania; 

d. samodzielnie rozwiązuje typowe zadania; 

e. potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań 

praktycznych; 

f. przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia wszystkich  ich aspektów; 

g. buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) poprawne językowo i stylistycznie. 

 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
a. zna i rozumie podstawowe pojęcia; 

b. przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią 

terminologią w wymiarze teoretycznym; 

c. samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania; 

d. zadania i problemy złożone rozwiązuje zadania przy pomocy nauczyciela; 

e. popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania; 

f. wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim 

słownictwem. 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 
a. zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia; 

b. analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela; 

c. czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania; 

d. zadania rozwiązuje długo, czasami niestarannie; 

e. bardzo często popełnia błędy; 
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f. buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) mało poprawne językowo i stylistycznie, 

posługuje się ubogim słownictwem. 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który: 
 
a. nie rozumie elementarnych pojęć; 

b. nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela; 

c. nie udziela odpowiedzi; 

d. nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne oraz najbardziej 

użyteczne. 

5. Sposoby oceniania. 
1) ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się  na bieżąco w klasie podczas 

wielokierunkowej działalności ucznia; 
2) sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań; 

6. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 
pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne  
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

7. W  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych  potrzeb  
psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia  może  nastąpić  na  podstawie  tego  orzeczenia. 

8. W przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 6 – 7, 
obejmuje się pomocą psychologiczno– pedagogiczną w Szkole  na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli  i specjalistów. 

Ocena zachowania w I etapie edukacyjnym 

9. Ocena  zachowania w klasach I-III uwzględnia kryteria zawarte w § 56 ust.9, a 
w szczególności: 

 
1)  przestrzeganie zasad kultury osobistej uczeń: 

 
a. kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek, stosuje 

zwroty grzecznościowe, 

b. nie używa wulgaryzmów, 

c. potrafi opanować swoje emocje,  

d. przeciwstawia się przemocy, 

e. właściwie reaguje na nieprawidłowe zachowania kolegów i koleżanek,  

f. dba o swój wygląd zewnętrzny, czystość i higienę osobistą, 

g. przyznaje się do błędów, potrafi przeprosić nauczyciela i kolegów, 

h. dba o honor i tradycje Szkoły, 

i. kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych. 

2) przestrzeganie norm społecznych, obyczajowych i funkcjonujących umów: 
  uczeń: 

a. nie kłamie, nie oszukuje innych, 

b. nie przywłaszcza sobie cudzej własności, 

c. nie stwarza sytuacji niebezpiecznych, 

d. wypełnia prośby i polecenia nauczyciela, 

e. przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie, 

f. przestrzega zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza nią, 

g. dba o porządek i czystość miejsca pracy i otoczenia, 
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h. potrafi porozumieć się bez przemocy, pokojowo rozwiązuje problemy, 

i. umie w zgodzie współpracować z kolegami w zespole, 

j. dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazanie 

usprawiedliwienia). 

3) stosunek do obowiązków szkolnych: 
uczeń: 

a. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, 

b. wszelkie nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwione, 

c. systematycznie odrabia prace domowe, 

d. często wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela, 

e. aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

f. pracuje systematycznie i stara się przezwyciężać trudności w nauce, 

g. wypełnia obowiązki dyżurnego i wywiązuje się z podjętych zadań, 

h. dba o sprzęty i pomoce szkolne, 

i. przynosi potrzebne przybory i strój gimnastyczny. 

 

4) zaangażowanie na rzecz Szkoły uczeń: 
 

a. bierze udział w konkursach na różnych szczeblach, 

b. samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy, 

c. bierze aktywny udział w rozmaitych formach działalności klasowej i szkolnej. 

10. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię innych 
nauczycieli i uczniów. 

11. W miesiącach: listopad, styczeń, kwiecień, czerwiec zachowanie uczniów wychowawca ocenia 
wraz z uczniem na specjalnym arkuszu uwzględniając poniższą skalę: 

1) A- uczeń zachowuje się wzorowo, jest przykładem dla innych, spełnia wszystkie 
kryteria zachowania; 

2) B- uczeń zachowuje się bardzo dobrze, sporadycznie nie wywiązuje się 
z przestrzegania kryteriów zachowania; 

3) C- uczeń zachowuje się dobrze, zdarza mu się nie przestrzegać regulaminu 
zachowania; 

4) D-uczeń zachowuje się poprawnie, dość często nie przestrzega regulaminu 
zachowania; 

5) E-uczeń zachowuje się nieodpowiednio, ma lekceważący stosunek do  regulaminu 
zachowania, zaniedbuje obowiązki; 

6) F- uczeń zachowuje się nagannie, nie wywiązuje się z zaleceń dotyczących zachowania 
i  obowiązków. 

12. W sytuacji, kiedy uczeń nie stosuje się do zaleceń dotyczących zachowania w Szkole 
wychowawca na bieżąco przeprowadza rozmowę z Rodzicami. 

13. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

Klasyfikacja śródroczna i roczna w kl. I-III 

14. W klasach I – III  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 
opisowymi. Religia jest oceniana według odrębnych przepisów. 

15. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania 
przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych     w podstawie 
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programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub 
rozwijaniem uzdolnień. 

16. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 
ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

17. Ocena opisowa uwzględnia: 
1) postępy w edukacji polonistycznej, 
2) postępy w edukacji matematycznej, 
3) postępy w edukacji przyrodniczej, 
4) postępy w edukacji społecznej, 
5) postępy w edukacji muzycznej, 
6) postępy w edukacji plastycznej, 
7) postępy w edukacji technicznej, 
8) postępy w wychowaniu fizycznym, 
9) postępy w nauce języka angielskiego, 
10) postępy w zajęciach komputerowych, 
11) zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych, a w szczególności: wywiązywania się z obowiązku 
ucznia, przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych, umiejętność 
współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm, troskę 
o piękno mowy ojczystej (uprzejmość, zwroty grzecznościowe), dbałość 
o bezpieczeństwo i zdrowie własne, kulturalne zachowanie się poza Szkołą, 
okazywanie szacunku innym osobom, osobiste osiągnięcia uczniów. 

18. Ocena postępów w nauce religii jest wyrażona stopniem na arkuszu oceny śródrocznej oraz 
na świadectwie. 

19. Na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca 
udostępnia rodzicom (prawnym opiekunom) przewidywaną śródroczną ocenę opisową                 
w dzienniku elektronicznym lub w formie pisemnej.   

20. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej Szkoła stwarza 
uczniowi szanse uzupełnienia braków.  

21. Najpóźniej na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 
wychowawca powiadamia rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej ocenie 
opisowej. Ocenę udostępnia w dzienniku elektronicznym lub przekazuje w formie pisemnej.  

22. Uczeń ma obowiązek dostarczyć Rodzicom (Prawnym Opiekunom) zawiadomienie  
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych , a po podpisaniu przez Rodzica 
(Prawnego Opiekuna) oddać wychowawcy. Rodzic (prawny opiekun) potwierdza zapoznanie 
się z zawiadomieniem własnoręcznym podpisem. 
        1) W terminie 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie opisowej rodzic            
(prawny opiekun) ma prawo ubiegać się o zmianę oceny składając do Dyrektora Szkoły 
pisemny wniosek zawierający uzasadnienie. Wniosek rozpatruje zespół nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej i wychowawca zawiadamia o decyzji zespołu Dyrektora i rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia. 

23. Uczeń klasy I-III Szkoły Podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

24. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić  o powtarzaniu klasy przez 
ucznia klasy I – III Szkoły Podstawowej na  wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu 
opinii Rodziców (Prawnych Opiekunów) ucznia. 
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25. Na wniosek Rodziców (Prawnych Opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy  klasy lub 
na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody Rodziców (Prawnych Opiekunów), Rada 
Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły Podstawowej do klasy 
programowo wyższej również  w ciągu roku szkolnego. 

§ 56  

Jawność oceniania 

1.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich Rodziców (Prawnych 
Opiekunów) o: 

1) wymaganiach  edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnieć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich Rodziców 
(Prawnych Opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego Rodziców (Prawnych Opiekunów). 
1) ocenianie uczniów jest dokumentowane: 

a. w dziennikach zajęć lekcyjnych (forma elektroniczna), 
b. w arkuszach ocen, 
c. za pomocą sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów, 
d. w analizach ze sprawdzianów i testów kompetencji, 
e. w informacjach o wynikach sprawdzianu, 
f. w dokumentacji egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 
g. w dokumentacji sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzonym w 

trybie ubiegania się o wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z 
zajęć edukacyjnych, 

h. w protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, 

i. w protokołach z prac komisji powołanej w trybie ubiegania się o wyższą od 
przewidywanej roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, 

j. w protokołach zebrań rady pedagogicznej, 
k. w arkuszach przewidywanych ocen śródrocznych i rocznych zachowania 

wypełnianych przez nauczycieli uczących w danej klasie. 
 

2) dokumentacja, o której mowa w pkt. 1 lit. a, c, d   jest udostępniana do wglądu 
uczniom i rodzicom na ich wniosek, przez wychowawcę klasy od dnia ich wytworzenia 
do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy 
szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. 

3)  dokumentacja, o której mowa w pkt. 1 lit. f, g, h, i  jest udostępniana do wglądu 
uczniom i rodzicom na ich wniosek, przez przewodniczących odpowiednich  komisji  od 
dnia ich wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w 
którym uczeń kończy szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. 

4) dokumentacja, o której mowa w pkt. 1 lit. j  jest udostępniana do wglądu uczniom i 
rodzicom na ich wniosek, przez dyrektora od dnia ich wytworzenia do ostatniego dnia 
zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w terminie 
uzgodnionym z rodzicami ucznia. Z wymienionych dokumentów dyrektor sporządza 
wyciąg dotyczący danego ucznia 
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5) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniom  przez 
nauczyciela prowadzącego  dane zajęcia edukacyjne w trakcie zajęć, zaś rodzicom 
przez wychowawcę w trakcie zebrań, spotkań indywidualnych. 

4. Na prośbę ucznia lub jego Rodziców (Prawnych Opiekunów) sprawdzone, ocenione  
i poprawione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 
udostępniana uczniowi lub jego Rodzicom (Prawnym Opiekunom). Ustalone oceny z prac 
pisemnych są uzasadnione przez nauczyciela pisemnie na pracy ucznia. Oceny ustalone w zeszycie 
przedmiotowym lub w materiale ćwiczeniowym nauczyciel uzasadnia ustnie uczniowi i rodzicom na 
ich wniosek, nie później niż do 7 dni roboczych od dnia poinformowania ucznia o ustalonej ocenie. 

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę  uzasadnia 
ustaloną ocenę. Na pisemny wniosek Rodziców (Prawnych Opiekunów) nauczyciel pisemnie 
uzasadnia ocenę. O ustalonych ocenach z innych form oceniania uczeń jest informowany ustnie 
bezpośrednio po ustaleniu oceny wraz z jej uzasadnieniem przez danego nauczyciela, a rodzice, na 
ich wniosek w formie ustnej, nie później niż do 7 dni od dnia ustalenia oceny lub pozyskania 
informacji o jej wystawieniu. 

Ocenianie w II etapie edukacyjnym 

6.  Oceny bieżące oraz  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć określa się według 
następującej  skali: 

1) 6 – ocena celująca (cel), 
2) 5 – ocena bardzo dobra (bdb); 
3) 4 – ocena dobra (db); 
4) 3 – ocena dostateczna (dst); 
5) 2 – ocena dopuszczająca (dop); 
6) 1 – ocena niedostateczna (ndst). 

7. Wprowadza się znaki: plus (w zapisie  „+” )  i minus ( w zapisie „- ” ), które można   dopisać tylko 
do bieżącej oceny bardzo dobrej, dobrej i dostatecznej. Wyżej wymienione znaki  mają spełniać 
zadanie motywujące ucznia do osiągnięcia wyższej oceny. 

8. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane 
są w przedmiotowych systemach oceniania, zaś prace pisemne są oceniane według skali 
procentowej: 
90% - 100%  oraz zadanie o podwyższonym stopniu trudności – celujący    
90% - 100%  bardzo dobry 

70% -  89%   dobry      

50% -  69%   dostateczny  

40% -  49%   dopuszczający 

0% -  39%   niedostateczny 

9. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej: 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
a. aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 
b. samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji, 
c. jest inicjatorem rozwiązywania problemów i zadań w pracy pozalekcyjnej, 
d. potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swą 

wiedzę, 
e. potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i wykorzystać, 
f. potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swych prac, 
g. wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją, 
h. posługuje się poprawną polszczyzną, 



 66 

i. uczestniczy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych osiągając 
sukcesy poza macierzystą Szkołą, 

j. czyta książki spoza obowiązujących kanonów lektur i posługuje się bezbłędnie 
pomocami dydaktycznymi, np. mapy, preparaty, mikroskopy, plansze, przyrządy 
pomiarowe itp.  

k. samodzielnie wykonuje pomoce dydaktyczne, 
l. biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę,  
m. potrafi twórczo rozwiązać nowy problem, 
n. jest laureatem  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu wojewódzkim i  ponad- 

wojewódzkim . 
       2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a. dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela, 
b.  postawione problemy i zadania rozwiązuje samodzielnie, 
c.  rozwiązuje zadania dodatkowe wykraczające poza podstawowe wymagania  

 edukacyjne, 
d.  uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i zawodach  

sportowych zajmując wysokie lokaty, 
e.  wykonuje zadania trudne i nieschematyczne, 
f. posługuje się poprawnie pomocami dydaktycznymi, 
g. umie współpracować w grupie, 
h. aktywnie uczestniczy w lekcjach, 
i. opanował w pełni materiał przewidziany programem nauczania. 

        3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
a. potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcjach źródeł i informacji, 
b. postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub, w przypadku zadań  

trudniejszych, pod kierunkiem nauczyciela, 
c. aktywnie uczestniczy w lekcji, 
d. umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne, 
e. podejmuje się samodzielnego wykonania prac o niewielkim stopniu trudności, 
f. opanował materiał w stopniu dobrym. 

        4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a. potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł  informacji, 
b. potrafi samodzielnie wykonać proste zadania o średnim stopniu trudności, 
c. w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym, tzn. przejawia  

gotowość zabierania głosu w dyskusjach, 
d. potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, 
e. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 

klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 
programowej. 

        5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
a. wykonuje chętnie prace na miarę swoich możliwości, 
b. ma luki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności 

przewidzianych w programie, ale nie  uniemożliwia  mu  to  dalszego poznawania  
treści  programowych    w następnych latach nauki. 

        6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a. nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych  

programem nauczania, 
b. nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych zadań, 
c.   jest bierny na zajęciach, 
d. wykazuje brak zainteresowania przedmiotem, 
e. duże luki w pracach lekcyjnych i domowych, 
f. nie opanował wiedzy określonej w podstawach programowych, a braki  

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy i kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej.” 

10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

11. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować prace z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 
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12. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

13. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej (niepublicznej) Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym publicznej (niepublicznej) poradni specjalistycznej 
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia, u którego  stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

14. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się  uczniów 
w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących 
systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, 
wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo - percepcyjnego. 

15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowanie 
wymagań edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 
następuje na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 
edukacyjno- terapeutycznym opracowanym dla ucznia. 

16. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o indywidualnego nauczania dostosowanie 
wymagań edukacyjnych  następuje na podstawie tego orzeczenia. 

17. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne dla ucznia nieposiadającego 
orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 15-16, 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. 

18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki i plastyki 
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Dodatkowo przy ustalaniu oceny z wychowania 
fizycznego należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w 
działaniach podejmowanych  na rzecz  kultury fizycznej. 

19. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania ćwiczeń 
fizycznych, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na 
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 
przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

20. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia       
ustalenie  śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej, to w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast  oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony” albo „zwolniona”. 

21. Jeżeli poziom edukacyjnych osiągnięć ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie  nauki 
w klasie programowo wyższej szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełniania wiadomości 
na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych. 

22. Nauczyciel przedmiotu może dobierać metody i tempo pracy z klasą lub poszczególnymi uczniami 
w zależności od potrzeb. 

23. W czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu przedstawia informację 
potwierdzającą działania, które przedsięwziął w celu zapobieżenia drugoroczności. 

24. Religia albo etyka oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne są oceniane zgodnie z Wewnątrzszkolnym 
Systemem Oceniania według skali przyjętej Ocena ta ma wpływ na średnią ocen, ale nie wpływa 
na promocję oraz ukończenie Szkoły Podstawowej przez ucznia. 
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§ 57  

Klasyfikacja śródroczna i roczna  w II etapie edukacyjnym 

 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia 
oraz ustaleniu- wg skali określonej w § 53 ust.6  i § 56 ust. 8- śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

2. Klasyfikowanie roczne polega na rocznym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym 
roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali w § 53 ust.6  § 56 ust. 8.  Oceny   
klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne 
(obowiązkowe i dodatkowe). 

3. Nauczyciel wpisuje przewidywane oceny śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych, 
a wychowawca przewidywane oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne zachowania 
w dzienniku elektronicznym, co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej. 

4. Wychowawca przygotowuje spis przewidywanych stopni z poszczególnych przedmiotów  
i oceny zachowania, który zostaje przez ucznia przekazany rodzicowi (prawnemu opiekunowi), 
co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.  Rodzic 
zapoznanie się z informacją poświadcza podpisem. 

5. Na miesiąc przed śródroczną i roczną klasyfikacją wychowawca informuje ucznia 
o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych 
oraz o nagannej ocenie zachowania. Pisemną informację otrzymują Rodzice (Prawni 
Opiekunowie), którą po podpisaniu przekazują wychowawcy. W przypadku braku 
potwierdzenia zapoznania się z informacją przez  Rodzica (Prawnego Opiekuna) w przeciągu 3 
dni, szkoła wysyła pocztą pisemną informację, co zostaje odnotowane w dzienniku 
korespondencyjnym, znajdującym się  w sekretariacie Szkoły. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także śródroczną i 
roczną ocenę klasyfikacyjną uzyskaną z tych zajęć. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na 
zajęcia religii i zajęcia etyki, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z śródrocznych i rocznych 
ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest 
liczbą całkowitą, ocenę tę  należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

 

§ 58  

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych 
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1. Uczeń lub jego Rodzice (Prawni Opiekunowie) mają prawo wnioskować do nauczycieli 
poszczególnych zajęć edukacyjnych obowiązkowych lub dodatkowych o podwyższenie  
przewidywanej oceny śródrocznej lub rocznej. 

2. Nauczyciel przedmiotu uzgadnia z uczniem szczegółowe warunki uzyskania wyższej oceny: 
1) forma pisemna (praca sprawdzająca); 
2) forma ustna, 
3) zadania praktyczne w przypadku muzyki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych, zajęć wychowania fizycznego. 

3. Ostateczny termin spełnienia ustalonych warunków upływa w dniu klasyfikacyjnego 
posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

§ 59  

Ocenianie zachowania 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia: 

1) nauczyciele uczący w poszczególnych klasach wyrażają swoją opinię o zachowaniu 
ucznia wpisując do arkusza przygotowanego przez wychowawcę ocenę zachowania 
wg skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne, 

2) uczniowie  danej klasy wyrażają swoją opinię  o zachowaniu koleżanek i kolegów, 
opinię wyraża również uczeń sam o sobie, wpisując w tabeli  przygotowanej przez 
wychowawcę ocenę zachowania wg skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 
nieodpowiednie i naganne. 

2. Wychowawca ustalając ocenę zachowania ucznia bierze pod uwagę pozytywne i negatywne 
uwagi o uczniu wpisywane przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  lub 
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenia Szkoły, z zastrzeżeniem §56 

ust. 5 i 6. 

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu 
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6. Rada Pedagogiczna może nie promować ucznia ,któremu w danej szkole co najmniej dwa razy 
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, gdy: 

1) zastosowane formy i sposoby wpłynięcia na zmianę zachowania  ucznia  nie przyniosły 
pozytywnych rezultatów i uczeń nie wykazał chęci poprawy zachowania, 

2) uczeń odmawiał współpracy z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem, 
3) zachowanie ucznia miało negatywny wpływ na wyniki w nauce, 
4) zachowanie ucznia w rażący sposób naruszało zasady i normy życia społecznego. 

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły, 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią, 
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7) okazywanie szacunku innym osobom, 
8) dbałość o wygląd zewnętrzny. 

8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 
1) wzorowe (wz), 
2) bardzo dobre (bdb), 
3) dobre (db), 
4) poprawne (popr), 
5) nieodpowiednie (ndp), 
6) naganne (ng). 

9. Wystawiając ocenę  zachowania przyjęto następujące kryteria: 
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a. wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych ( jest zawsze 
bardzo dobrze przygotowany do lekcji, poszerza swoją wiedzę, korzystając 
z dostępnych źródeł   informacji, odrabia zawsze zadania domowe),  

b.   jest zdyscyplinowany i obowiązkowy, 
c. wyróżnia się samodzielnością,  inicjatywą i twórczą postawą, sam angażuje się 

w  życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, 
d. godnie reprezentuje Szkołę, 
e. dba o dobre imię Szkoły w niej i poza nią, 
f. szanuje mienie swoje, innych oraz szkoły, 
g. bierze czynny udział w imprezach szkolnych, akcjach oraz pracach i zbiórkach   

charytatywnych, 
h. aktywnie pracuje w organizacjach uczniowskich, działających na terenie szkoły    

lub Samorządzie Uczniowskim, 
i. chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych , 
j. jest koleżeński, odpowiedzialny, prawdomówny, życzliwy, chętny do pomocy, 

pomaga słabszym, 
k. przeciwstawia się przejawom zła i przemocy,   
l. reprezentuje wysoką kulturę osobistą, szanuje innych, dba o kulturę języka,  
m. nie opuszcza zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych bez usprawiedliwienia, 

nie spóźnia się na lekcje,  
n. swoim wyglądem nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a. wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem do obowiązków szkolnych (jest bardzo 

dobrze  przygotowany do lekcji, odrabia zawsze zadania domowe), 
b. cechuje się inicjatywą i twórczą postawą, angażuje się w życie klasy, szkoły 

i środowiska   lokalnego, 
c. bierze czynny udział w imprezach szkolnych, akcjach, pracach i zbiórkach 

charytatywnych, 
d. godnie reprezentuje Szkołę, 
e. dba o dobre imię Szkoły w niej i poza nią, 
f. szanuje mienie swoje, innych oraz Szkoły, 
g. aktywnie pracuje w organizacjach uczniowskich, działających na terenie szkoły   

lub Samorządzie Uczniowskim,  
h. uczestniczy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,  
i. jest rzetelny, prawdomówny, zdyscyplinowany, godny zaufania, koleżeński, 

życzliwy, chętny do pomocy,  
j. przeciwstawia się przejawom zła i przemocy,  
k. reprezentuje wysoką kulturę osobistą, szanuje innych, dba o kulturę języka,  
l. nie opuszcza zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych bez usprawiedliwienia, nie 

spóźnia    się na lekcje,  
m. swoim wyglądem nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

 
3)  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a. rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (jest dobrze przygotowany 
do lekcji,  prawie zawsze ma odrobione zadania domowe),  

b. uczestniczy w życiu klasy i Szkoły. często jednak bez własnej inicjatywy- oczekuje 
poleceń i wskazówek, 
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c. godnie reprezentuje Szkołę, 
d. dba o dobre imię Szkoły w niej i poza nią, 
e. szanuje mienie swoje, innych oraz Szkoły, 
f. stosuje zasady dobrego wychowania, wykazuje właściwą postawę względem 

nauczycieli, pracowników Szkoły, koleżanek i kolegów,  
g. jest koleżeński, życzliwy, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny, nie jest 

obojętny    na zło, chętnie pomaga innym, dba o kulturę języka,  
h. nie opuszcza zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych bez usprawiedliwienia, nie 

spóźnia   się na lekcje,  
i. swoim wyglądem nie budzi żadnych zastrzeżeń.   

 
4)  ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

a. wypełnia podstawowe obowiązki szkolne,  
b. bierze udziału w życiu klasy i Szkoły tylko na wyraźne polecenie nauczyciela,  
c. poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów - kultura 

osobista raczej nie budzi zastrzeżeń, na ogół stosuje się do poleceń i uwag 
dotyczących jego postawy  i zachowania,  

d. łącznie nie usprawiedliwił 5 godzin spóźnień, nieobecności w półroczu, 
e. zazwyczaj swoim wyglądem nie budzi zastrzeżeń, 

 
5)  ocenę nieodpowiednią  otrzymuje uczeń, który: 

a. często wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (nie 
przygotowuje się  do lekcji, nie odrabia zadań domowych, nie wykazuje chęci 
poprawy ocen  niedostatecznych),  

b. nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i szkoły,  
c. często niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły 

oraz wobec koleżanek  i kolegów, 
d. często niewłaściwie zachowuje się poza Szkołą, 
e. często złośliwie niszczy  mienie szkolne, 
f. charakteryzuje się niską kulturą osobistą,  
g. łącznie nie usprawiedliwił 10 godzin spóźnień, nieobecności w półroczu, 
h. swoim wyglądem budzi zastrzeżenia, 
i. podrobił podpis rodzica, nauczyciela. 

 
 6) cenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a. wykazuje negatywny stosunek do obowiązków szkolnych (nie przygotowuje się 
do lekcji, nie odrabia zadań domowych, nie wykazuje chęci poprawy ocen  
niedostatecznych), 

b. łącznie nie usprawiedliwił powyżej 10 godzin spóźnień, nieobecności na semestr.  
c. nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i Szkoły, 
d. nagannie zachowuje się wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz wobec  

koleżanek i kolegów (pod różnymi pretekstami wyśmiewa się z uczniów) 
charakteryzuje się brakiem kultury osobistej, jest arogancki, agresywny, wulgarny,  

e. ma demoralizujący wpływ na innych uczniów,  
f.  z premedytacją niszczy mienie klasy i Szkoły,  
g. przejawia inne negatywne działania – dopuszcza się poważnych uchybień w szkole 

i poza nią np. kradzież, chuligaństwo, rozbój, szantaż, przemoc, zastraszanie, 
prowokacje, przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów i substancji do szkoły, 
posiadanie i spożywanie alkoholu, posiadanie i palenie papierosów, posiadanie 
i zażywanie narkotyków, rozpowszechnianie treści pornograficznych, 

h. otrzymał naganę Dyrektora Szkoły, 
i. swoim wyglądem  budzi poważne zastrzeżenia. 

 

Tryb odwoławczy od oceny zachowania 

10. Uczeń lub jego Rodzice (Prawni Opiekunowie), którzy nie zgadzają się z propozycją rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania, mogą napisać odwołanie do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni 
poprzedzających posiedzenie Rady Pedagogicznej.  
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11. Dyrektor do rozpatrzenia odwołania powołuje komisję w składzie:  
1) Dyrektor Szkoły,  
2) pedagog,  
3) wychowawca klasy,  
4) przewodniczący zespołu wychowawców lub inny nauczyciel wyznaczony przez 

Dyrektora Szkoły,  
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.  

12.  Komisja po rozpatrzeniu odwołania podejmuje decyzję zwykłą większością głosów,  
a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

§ 60  

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 
na te zajęcia   w szkolnym planie nauczania. 

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub                    
na wniosek jego Rodziców (Prawnych Opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę   
na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 
muzyki, zajęć informatycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego, z których egzamin 
ma formę zadań praktycznych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień       
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 
uzgadnia się z uczniem i jego Rodzicami (Prawnymi Opiekunami). 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza  nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 
w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych 
zajęć edukacyjnych. 

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –   
Rodzice (Prawni Opiekunowie) ucznia.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                            
w szczególności: 

1. imiona i nazwiska nauczycieli nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony 
egzamin, 

2. termin egzaminu klasyfikacyjnego imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 
3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny imię i nazwisko ucznia 
5. zadania egzaminacyjne, 
6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  
w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora  szkoły. 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„nieklasyfikowany”  albo  „nieklasyfikowana”. 

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana  w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  
i śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 61. 

§ 61  

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż ustalona rocznej oceny z zajęć edukacyjnych lub 

zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później 
jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno  – 
wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

1) przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -  przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej  i ustnej, przypadku 
plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego 
sprawdzian ma formę zadań praktycznych oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z 
danych zajęć  edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę                      
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ocena 
zachowania musi zostać ustalona przez komisję w terminie 5 dni od zgłoszenia 
zastrzeżenia.             
  

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin uzgadnia się z uczniem i jego Rodzicami (Prawnymi 
Opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako 
przewodniczący komisji,  

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 

same   zajęcia edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako 
przewodniczący komisji, 

b. wychowawca klasy, 
c. wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 
d. pedagog, 
e. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
f. przedstawiciel Rady Rodziców. 
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5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1  lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole  następuje w porozumieniu 
z dyrektorem tej szkoły.   

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 
z zastrzeżeniem §59  ust. 1.  

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 
       1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
              a) skład komisji,  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian 
              b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt  1, imiona i nazwiska osób 
wchodzących w skład komisji, 
              c) zadania (pytania) sprawdzające, termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 
              d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. imię i nazwisko ucznia, 
              e) zadania sprawdzające, 
              f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
 
        2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
              a) skład komisji, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
              b) termin posiedzenia komisji, termin posiedzenie komisji, 
              c) wynik głosowania, imię i nazwisko ucznia, 
              d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.wynik głosowania, 
              e) ustalona ocenę klasyfikacyjną zachowania z uzasadnieniem. 

8. Protokoły, o których mowa w ust.7 pkt. 1 i pkt. 2 stanowią załącznik do arkusza ocen. Do 
protokołu, o którym mowa w ust.7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 
zadania praktycznego.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym  mowa                
w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia 
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 
przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 62  

Promocja i ukończenie Szkoły 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny 
wyższe od stopnia niedostatecznego.  

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę, za zastrzeżeniem § 60. 

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje 
promocje, do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 



 75 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 
ocen, o którym mowa w ust.1 i 3 , wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim otrzymują 
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 
konkursu przedmiotowego uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 

6. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zadań edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w Szkole danego typu, uzyskał oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do 
sprawdzianu obejmującego wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego. 

7. Uczeń  kończy  szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  
z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  
zachowania. Do średniej  ocen  wlicza  się  również  oceny  uzyskane   z dodatkowych   zajęć  
edukacyjnych,   religii   albo  etyki z zastrzeżeniem § 57 ust.8. 

§ 63  

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę       
niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może  zdawać 
egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 
muzyki, zajęć informatycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego, z których egzamin 
ma formę zadań praktycznych.    

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 
tygodniu ferii letnich.  

4. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza Dyrektor Szkoły 
najpóźniej na tydzień przed egzaminem poprawkowym. 

5. Stopień trudności pytań egzaminacyjnych powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, 
o których mowa w §56, według pełnej skali ocen. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 
komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako  
przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek  

komisji.  

7. 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 Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.  
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8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                                 
w szczególności:  

1) skład komisji, nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
2) termin egzaminu poprawkowego, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 
3) pytania egzaminacyjne, termin egzaminu poprawkowego, 
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. imię i nazwisko ucznia, 
5) zadania egzaminacyjne, 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen ucznia.    

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.  

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej  i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.  

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, 
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane 
w klasie programowo wyższej. 

13. Rada Pedagogiczna rozpatrując przypadek ucznia z ust. 11 może wziąć pod uwagę: 
1) ciężką lub przewlekłą chorobę ucznia, 
2) przypadek losowy mający wpływ na obniżenie osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

np. śmierć bliskiej osoby, tragedię w rodzinie,  
3) przejściową, trudną sytuację ucznia spowodowaną złym wpływem innych osób, 

patologią  rodzinną lub innymi czynnikami.  

Organizacja oddziału przedszkolnego 

§ 64  

Cele i zadania oddziału przedszkolnego. Sposób realizacji zadań. 

 
1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty 

oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego, koncentrując się na: 
1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 
2) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, 
3) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości oddziału 

przedszkolnego, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 
4) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci                     

i przygotowaniu ich do nauki szkolnej. 
2. Cele oddziału przedszkolnego: 

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości 
z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji; 

2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego 
oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności jaki jest 
niezbędny do podjęcia nauki w szkole; 
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3) ukształtowanie poczucie tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami i normami 
postępowania a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie 
i zachowanie; 

4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu 
w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

3. Zadania oddziału przedszkolnego: 
1) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka 

i osiągniętego stopnia rozwoju; 
2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale 

przedszkolnym; 
3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki 

i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci, 
4)  dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie 
z jednostkowymi potrzebami i możliwościami’ 

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej 
inicjatywy, 

6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka, 
7) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
8) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 
9) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

4. W oddziale przedszkolnym przestrzega się praw dziecka zgodnie z Konwencją Praw Dziecka. 
Szanuje się prawo dziecka do indywidualnej linii rozwoju: 

1) pracę wychowawczo – dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem 
rozwoju i indywidualnymi potrzebami dziecka; 

2) wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości, 
3) szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od rasy, pochodzenia, wyznania, zdolności czy 

ułomności; 
5. W  oddziale przedszkolnym nauczyciel prowadzący: 

1) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka, dostosowując treści, metody 
i organizację pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb 
i możliwości rozwojowych dziecka, w szczególności poprzez: 

a. stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych; 
b. stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć; 
c. działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące, 

2) organizuje zajęcia o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych,  
nowatorskich, form i metod pracy; 

3) umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu 
otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych 
potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci;  

4) organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych 
kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe a także 
umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej 
twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej, w działalności 
dydaktyczno – wychowawczej ukazuje dzieciom piękno języka ojczystego, bogactwo 
kultury i tradycji narodowej i regionalnej; 

5)  tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej w atmosferze 
akceptacji i bezpieczeństwa, 

6. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami lub 
opiekunami dziecka. 

7. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego po przedłożeniu 
orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju 
psychofizycznego i stan zdrowia oraz decyzji komisji kwalifikacyjnej. 
 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w oddziale przedszkolnym 

§ 65  
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1. Oddział przedszkolny zapewnia możliwość korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej, 
specjalnych form pracy wychowawczo- dydaktycznej z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji dzieci poprzez: 

1) wskazywanie dla dzieci właściwych Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych 
po konsultacji i za zgodą rodziców lub opiekunów, prowadzenie indywidualizacji pracy 
z poszczególnymi dziećmi zgodnie z zaleceniami tychże poradni, 

2) organizowanie zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych i terapeutycznych w oddziale 
przedszkolnym, przy odpowiedniej ilości zgłoszonych do zajęć dzieci.  

3) Prowadzenie tych zajęć przez nauczycieli przygotowanych w zakresie odpowiedniej 
specjalności. 

2.  Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale przedszkolnym udziela się na zasadach się 
zapisanych w § 12. 

Bezpieczeństwo w oddziale przedszkolnym 

§ 66  

1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole oraz 
wszystkich zajęć organizowanych poza szkołą: 

1) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny, 
2)  stwarza atmosferę akceptacji; 
3) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo-
dydaktyczny i zapewnia zasady bezpieczeństwa zapisane w § 5. 

Nauczyciel oddziału przedszkolnego 

§ 67  

1. Nauczyciel zatrudniony w oddziale przedszkolnym wchodzi w skład Rady Pedagogicznej 
Zespołu Szkół w Starogrodzie, stosuje się do niego postanowienia Statutu Szkoły w zakresie 
dotyczącym charakteru wychowania przedszkolnego. 

2. Nauczyciela oddziału przeszklonego obowiązują zapisy zawarte w § 31, a w szczególności: 
1) przestrzega czasu pracy ustalonego w organizacji pracy oddziału przedszkolnego 

na dany rok szkolny; 
2) zapewnia pełne bezpieczeństwo dzieciom powierzonym jego opiece, udziela pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach, powiadamia Rodziców o każdym zdarzeniu mogącym 
mieć wpływ na zdrowie dziecka; 

3) usuwa wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości mogące mieć wpływ na zdrowie 
i bezpieczeństwo dzieci, w razie niemożności ich samodzielnego usunięcia 
niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola; 

4) inicjuje i wdraża działania prozdrowotne i profilaktyczne; 
5) przestrzega organizacji pobytu dziecka w przedszkolu uwzględniając możliwości 

psychofizyczne wychowanków; 
6) dba o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci poprzez stosowanie różnorodnych technik 

relaksacyjnych uwzględniających potrzeby i możliwości dzieci; 
7) funkcjonalnie urządza salę zajęć, dba o jej estetykę i porządek oraz gromadzi 

i przechowuje pomoce dydaktyczne; 
8) optymalnie wykorzystuje czas zajęć z dziećmi uwzględniając prawidłową realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

3. Realizując funkcję opiekuńczą oddziału przedszkolnego: 
1) tworzy ciepłą, przyjazną dziecku atmosferę; 
2) prezentuje otwartą postawę wobec dziecka i jego problemów; 
3) potrafi nawiązać z dzieckiem kontakt poprzez stworzenie klimatu pełnej jego 

akceptacji. 

4. Realizując funkcję wychowawczą przedszkola: 
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1)  wykazuje znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego;  
2)  respektuje jego prawa;  
3) umiejętnie rozwiązuje konflikty dziecięce; 
4)  ma wypracowany system wychowawczy akceptowany przez dzieci i rodziców 

(np. system umów z dziećmi i rodzicami, system kar i nagród itp.). 

5. Realizując funkcję dydaktyczną przedszkola : 
1) właściwie dobiera program wychowania przedszkolnego i b sposób jego           

realizacji; 
2) wprowadza innowacyjne działania w zakresie opieki, wychowania i nauczania; 
3) prowadzi poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym  zajęcia z dziećmi; 
4) w pracy z dziećmi uwzględnia indywidualizację oddziaływań zgodnie z  prowadzoną 

diagnozą; 
5) umiejętnie stymuluje rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami; 
6) prowadzi pracę indywidualną z dziećmi zdolnymi oraz mającymi określone trudności; 
7) podmiotowo traktuje wychowanków wykorzystując ich aktywność własną 

i zaciekawienie otaczającym światem, włącza dzieci do współorganizowania zajęć; 
8) stosuje ciągłość oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych; 
9) współdziała ze specjalistami współpracującymi z przedszkolem; 
10) utrzymuje kontakt i współdziała z rodzicami w zakresie opieki i wychowania; 
11) współpracuje ze środowiskiem bliższym i dalszym. 

6.  Prowadzi obowiązującą dokumentację, w skład której wchodzą: 
1) plany pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej; 
2) dziennik zajęć; 
3) teczkę indywidualną każdego dziecka zawierającą dokumentację prowadzonych 

obserwacji pedagogicznych; 
4) dokumentację pomocniczą (np. protokoły spotkań z rodzicami, dokumentację 

współpracy ze środowiskiem itp.). 

7. Plany pracy uwzględniają pełną realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, wynikają z wybranego do realizacji  programu wychowania przedszkolnego. 

8. Plany pracy dostosowane są do możliwości psychofizycznych  dzieci i zawierają odpowiedni 
dobór treści, form, metody oraz ewaluację ich osiągnięć. Monitoruje realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego. 

9. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków. 

10. Współpracuje z Rodzicami w sprawach wychowania i nauczania m.in.: 
1) informuje Rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu; 
2) wychowania przedszkolnego i planów pracy; 
3) udziela Rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka; 
4) ustala z Rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie – 

w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, 
z dysharmonią rozwojową); 

5) udostępnia Rodzicom wytwory działalności . 

11. Przeprowadza, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest 
rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki. 

12. Przekazuje Rodzicom pełną, pisemną  informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki 
w Szkole. 

13. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz pomocy 
dydaktycznych spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku przedszkolnego. 

14.  Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego. 

Organizacja oddziału przedszkolnego 



 80 

§ 68  

1. Podstawową organizacją jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem 
ich  potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

3. Praca w wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 
wychowania przedszkolnego. 

4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone 
dodatkowe zajęcia. 

6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, 
nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do 
możliwości rozwojowych dzieci i wynosić z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut. 

7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym określają odrębne 
przepisy. 

8. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół w Starogrodzie. 

9. Organizację pracy w oddziale przedszkolnym określa ramowy rozkład dnia. 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

§ 69  

1. Dzieci z oddziału przedszkolnego są przyprowadzane przez Rodziców (Prawnych Opiekunów) 
lub osoby przez nich upoważnione i przekazywane nauczycielowi. 

2. Dzieci dojeżdżające są przyprowadzane przez Rodziców (Opiekunów Prawnych) na przystanek 
autobusowy i przekazywane osobie sprawującej opiekę na dziećmi w autobusie szkolny. 

3. Rodzice (Prawni Opiekunowie) są zobowiązani odebrać dziecko wracające z zajęć z autobusu 
szkolnego. 

4. W przypadku, kiedy na dziecko nie czeka wyznaczona osoba, zostaje ono przywiezione 
do szkoły i w szkole pod opieką wyznaczonej przez Dyrektora osoby oczekuje na odbiór przez 
Rodziców (Opiekunów Prawnych). 

5. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania 
czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez Rodziców. 

6. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału 
przedszkolnego. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. 

7. Rodzice (Prawni Opiekunowie) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania 
dziecka z oddziału przedszkolnego. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie 
pełnomocnictwa w formie pisemnej. 

8. 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). 
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9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 
przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców o zaistniałym 
fakcie. 

10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać 
informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel lub wyznaczona przez Dyrektora osoba 
oczekuje z dzieckiem w placówce do 1 godziny. 

11. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości 
skontaktowania się z Rodzicem (Prawnym Opiekunem). 

12. Życzenia Rodziców (Prawnych Opiekunów) dotyczące zakazu odbierania dziecka przez jednego 
z Rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 

§ 70  

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowani są: 
1) z urzędu- kandydaci zamieszkali w obszarze gminy z urzędu na podstawie zgłoszenia 

rodziców w terminach ogłoszonych przez dyrektora szkoły; 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)- kandydaci zamieszkali poza obszarem 

gminy jeżeli oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki 

organizacyjne na to pozwalają. 

2. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

3. Do zadań komisji należy: 
1) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego; 

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

3) sporządzenie protokołu postępowanie rekrutacyjnego.  

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego ogłasza Dyrektor Szkoły. 

5. Kryteria postępowania rekrutacyjnego dotyczące kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły: 

1) wielodzietność rodziny kandydata- 5 pkt, 

2) niepełnosprawność kandydata- 5 pkt, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 5  pkt, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 5 pkt, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 5 pkt, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 5 pkt, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą- 5 pkt. 

8) rodzeństwo kandydata w szkole lub oddziale przedszkolnym- 10 pkt, 

9) zamieszkanie w najbliższej okolicy - 10 pkt, 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 i ust. 10 załącza się następujące dokumenty 

1)  Potwierdzające spełnianie kryteriów uwzględniających potrzeby zapisane w pkt. 5 

ust.1-7: 

a. oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata,  

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności,  
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c. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego Rodzicem,  

d. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

2) Dokumenty (oświadczenia) potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów 

określonych w pkt. 5 ust.8-9. 

7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego, jeżeli w wyniku 
postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane 
dokumenty. 

8. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej: 
1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału 

przedszkolnego; 

2) komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

Rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym 

najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym, 

3) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,  

4) Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego.  

9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny dysponuje nadal 
wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy 
się 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane 
postępowanie rekrutacyjne. 

1) Wszelkie informacje o postępowaniu uzupełniającym są udostępniane zainteresowanym 

kandydatom i ich Rodzicom w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły. 

2) W postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 16 stosuje się kryteria i zasady, jak 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3) O przyjęciu spoza obwodu szkoły do oddziału przedszkolnego w ciągu roku szkolnego decyduje 

Dyrektor Szkoły. Jeżeli przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego wymaga zmian 

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor Szkoły 

może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 
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Ceremoniał Szkoły  

§ 71   

1. Szkoła ma własny hymn, sztandar, patrona.  

2. Ceremoniał szkolny współtworzą uroczystości szkolne i celebracja sztandaru; udział sztandaru 
jest nieodzowny w uroczystości ślubowania pierwszoklasistów, w upamiętnianiu rocznic 
historycznych i świąt państwowych, stanowi integralną część szkolnej tradycji, jest ważnym 
elementem Szkolnego Programu Wychowawczego.  

3. Poczet sztandarowy reprezentuje Szkołę:  
1) w uroczystościach szkolnych o znaczących walorach patriotyczno-wychowawczych,  
2) w uroczystościach miejskich i patriotyczno-religijnych, na które jest zaproszony.  

4. Zasady ceremoniału szkolnego:  
1) uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii Szkoły;  
2) uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli państwowych i szkolnych;  
3) zadaniem uczniów jest kultywowanie tradycji Szkoły; 
4) do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem wagi świąt 

obchodzonych w Szkole;  
5) uczeń ma prawo reprezentować Szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic i świąt 

państwowych; 
6) zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest wystąpienie w poczcie sztandarowym Szkoły.  

5. Do tradycji Szkoły należy organizowanie następujących uroczystości i imprez szkolnych:  
1) Inauguracja roku szkolnego; 
2) Pasowanie uczniów klas pierwszych; 
3) Dzień Edukacji  Narodowej; 
4) Święto Patrona Szkoły; 
5) Święto  Niepodległości; 
6) Wigilia Świąt Bożego  Narodzenia; 
7) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 
8) Dzień Sportu; 
9) Dzień Dziecka; 
10) Pożegnanie absolwentów; 
11) Zakończenie roku szkolnego. 

Postanowienia końcowe 

§ 72  

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr 
wszystkich pieczęci.  

2. Pieczęć urzędową Szkoły (z godłem w części środkowej) umieszcza się tylko na dokumentach 
szczególnej wagi, takich jak świadectwo, kopie świadectwa, legitymacja szkolna, akt nadania 
stopnia nauczyciela kontraktowego. 

3. Na wniosek każdego z organów Szkoły mogą być wprowadzane do Statutu Szkoły 
Podstawowej poprawki każdorazowo zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną. 

4. Statut obowiązuje od daty uchwalenia.  
5. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 5 maja 2014 r. przyjęto do realizacji.  

 


