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ROZDZIAŁ I 
 

§ 1 

Przepisy ogólne – Nazwa szkoły 
 
 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szufnarowej zwana dalej szkołą jest 
placówką publiczną: 

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

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

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach. 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową 
kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego. 

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 
egzaminów i sprawdzianów. 

1. Nazwa szkoły zawiera określenie: 

1) typu szkoły: szkoła podstawowa; integralną częścią szkoły jest szkoła filialna 
utworzona na podstawie Uchwały nr XII/89/11 Rady Gminy Wiśniowa w sprawie 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pstrągówce na szkołę filialną. 

2) siedziby: siedzibą szkoły podstawowej jest budynek dydaktyczny położony 
w Szufnarowej, gmina Wiśniowa, woj. podkarpackie a szkoły filialnej budynek 
dydaktyczny położony w Pstrągówce, gmina Wiśniowa, woj. Podkarpackie. 

2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu: „Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Szufnarowej”, natomiast przez szkołę filialną: „Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Szufnarowej Szkoła Filialna w Pstrągówce”, 
Na pieczęci używana jest nazwa: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Szufnarowej, na pieczęci nagłówkowej: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Szufnarowej, 38-124 Wiśniowa, woj. podkarpackie, tel. (017 27-76-245),  
NIP 819-14-12-811, REGON 0011133358. 
 

3. Szkoła posiada patrona – Jan Paweł II. 

4. Szkoła posiada imię Jana Pawła II. 
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5. Obwód szkolny przekształconej Szkoły Podstawowej w Pstrągówce z dniem 
1 września 2012 r. włącza się do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Szufnarowej. 
 

6. Szkoła filialna jest organizacyjnie podporządkowana Szkole Podstawowej  
w Szufnarowej, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I- VIII i używa pieczęci 
urzędowej Szkoły Podstawowej. 
 

7. W statucie każdorazowo wyraz „klasa” zostaje zastąpiony wyrazem „oddział”. 
 

8. System oświaty zapewnia w szczególności możliwość pobierania nauki we 
wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną 
społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

  
§ 2 

Szkoła jako jednostka organizacyjna gminy 
 

1. Szkoła Podstawowa w Szufnarowej jest jednostką organizacyjną gminy. Organem 
prowadzącym szkołę podstawową jest Gmina Wiśniowa. Nadzór pedagogiczny 
sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. 

1) cykl kształcenia trwa 8 lat; 

a) I etap edukacyjny obejmujący oddziały I-III; 

b) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII; 

2) w szkole filialnej – 3 lata; 

3) zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę; 

4) czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa 
Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie 
organizacji roku szkolnego; 

5) czas rozpoczynania i kończenia zimowych ferii szkolnych określa Wojewoda 
Podkarpacki; 

6) osoba, która ukończyła szkołę podstawową posiada wykształcenie 
podstawowe. 

 
Misja szkoły i sylwetka absolwenta 

Misja szkoły 

„Pierwszym i istotnym zadaniem jest wychowanie, by człowiek stawał się 

bardziej człowiekiem, by mógł bardziej być nie tylko z innymi, ale i dla innych” 

/Jan Paweł II/ 
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Wizja szkoły 

 
1. Nasza szkoła jest bezpieczna, sprawiedliwa, przyjazna dziecku, które  

z przyjemnością uczy się uczyć. Daje możliwości wszechstronnego rozwoju. 

2. Kreatywni nauczyciele realizują program ułatwiający przygotowanie ucznia 

do funkcjonowania w zmieniającym się świecie.  

3. Nasza szkoła jest bogato wyposażona, piękna, kolorowa i estetyczna. 

4. Szkoła poprzez swoje działania integruje się ze środowiskiem lokalnym. 

 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent naszej szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim 

naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, 

siebie i innych  ludzi.  Traktuje naukę jako coś oczywistego, atrakcyjnego. Ma 

określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara 

się rozwijać.  

Nasz absolwent: 

 potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności; 

 zna swoje mocne i słabe strony; 

 potrafi dokonywać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów; 

 umie porozumiewać się z innymi; 

 szanuje dziedzictwo kulturowe; 

 zna i stosuje normy dobrego zachowania; 

 jest partnerem we wspólnej pracy; 

 dba o swoje zdrowie i otoczenie; 

 dąży do osiągnięcia sukcesu; 

 rozumie, że nauki zawarte w słowach Patrona szkoły, powinny mieć wpływ na 

kształtowanie osobowości i wybór jego drogi życiowej; 

 jest przygotowany do następnego etapu nauki; 

 ma rozwinięte poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego; 

 zna historię swojego kraju, ma wykształcone postawy patriotyczne; 

 respektuje chrześcijańskie systemy wartości – za postawę przyjmując 

uniwersalne zasady etyki. 
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ROZDZIAŁ II 
 

§3 

 
Cele i zadania szkoły podstawowej oraz sposoby ich realizacji 

 
1.  Szkoła podstawowa realizuje zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),  
i wydawanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, a w szczególności:  
1) poprzez nauczanie i wychowanie wspomaga indywidualny rozwój dziecka 

sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb; 
2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 
3)  kształtuje postawy moralne i społeczne umożliwiające akceptację 

i funkcjonowanie wychowanków i uczniów w środowisku pozaszkolnym; 
4) organizuje środowisko wychowawcze sprzyjające pełni rozwoju umysłowego 

dzieci i uczniów oraz realizowaniu celów i zasad określonych w prawie 
oświatowym poprzez: 
a) zapewnienie odpowiedniej bazy, 
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, 
c) realizowanie programu profilaktyczno - wychowawczego, 

5)  uczy zasad współżycia w grupie rówieśniczej, współdziałania 
i współodpowiedzialności za drugą osobę, szkołę i jej wyposażenie; 

6) upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec 
problemów ochrony środowiska poprzez: 
a) konkursy ekologiczne, 
b) wycieczki połączone z porządkowaniem otoczenia, 
c) apele i gazetki tematyczne, 
d) działania praktyczne, 
e) realizację proekologicznych programów; 

7) przygotowuje uczniów do kulturalnego spędzania wolnego czasu poprzez udział 
w różnych formach zajęć rekreacyjno - sportowych, rozrywkach, kołach 
zainteresowań, zajęciach poznawczych, poprzez współpracę z placówkami 
upowszechniania kultury; 

8) zapewnia dostosowanie treści, metod i form organizacyjnych nauczania do 
możliwości psychofizycznych uczniów; 

9) udziela wychowankom przedszkola i uczniom pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej i zdrowotnej w formie: 
a) specjalnych form pracy dydaktycznej i wychowawczej, 
b) konsultacji w poradni psychologiczno - pedagogicznej, 
c) kwalifikacji do zajęć specjalistycznych; 

10)  stwarza warunki do uaktywnienia rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów 
poprzez: 
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a) udział w zajęciach kół zainteresowań oraz organizacjach działających na 
terenie szkoły, 

b) udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach 
zespołów,  

c) eksponowanie wytworów działalności uczniów (prace plastyczne, techniczne, 
literackie i inne), 

d) realizację indywidualnych programów i indywidualnego toku nauczania; 
11)  umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego, 

zgodnie z potrzebami, zwłaszcza do: 
a) wychowanków przedszkola i uczniów klas I - III poprzez: 
- opiekę w czasie wydawania i spożywania posiłków, 
- opiekę w czasie oczekiwania na zajęcia i przed odejściem do domu, 
b) uczniów z zaburzeniami rozwojowymi poprzez: 
- organizację zespołów kompensacyjnych, 
- współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, lekarzem, 

higienistką, 
- organizację zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, 
c) uczniów mających trudności w nauce poprzez: 
- konsultację w poradni psychologiczno - pedagogicznej, 
- organizację zajęć reedukacyjnych, wyrównawczych, 
- pomoc dydaktyczną nauczycieli, 
- ścisłą współpracę z rodzicami, 
d) uczniów zaniedbanych środowiskowo, z rodzin wielodzietnych, źle 

sytuowanych, sierot poprzez: 
- wywiady środowiskowe, 
- poznanie warunków domowych dziecka, 
- udzielanie pomocy doraźnej, 
- składanie wniosków do właściwych instytucji, 
e) uczniów zdolnych poprzez: 
- organizowanie zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów,  
- organizowanie wewnętrznych konkursów wiedzy, artystycznych, itp., 
- przygotowanie do udziału w konkursach pozaszkolnych, 
- stosowanie motywacyjnego systemu nagradzania uczniów; 

12)  zapewnia dzieciom poszanowanie ich godności osobistej, wolności 
światopoglądowej i wyznaniowej; 

13) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału 
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 
uczniów w życiu społecznym; 

14) przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 
15) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz 

kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych  
z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

16)  umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej poprzez : 
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a) udział w obrzędach i tradycjach lokalnych, 
b) kultywowanie rocznic narodowych i historii szkoły, 
c) poszanowanie przeszłości narodu i miejscowości, 
d) poszanowanie symboli narodowych i religijnych, 
e) poznawanie dziedzictwa kulturowego narodu, 
f) udział w lekcjach religii zgodnie z wyznaniem w oparciu o zasady tolerancji  

i wolności; 
17)  zapewnia uczniom bezpieczeństwo i higienę podczas zajęć organizowanych 

w szkole poprzez: 
a) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z obowiązującym harmonogramem 

dyżurów, 
b) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: 
- równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, 
- różnorodność zajęć w każdym dniu, 
- nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu,  

z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga,  
c) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych,  

w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy, 
d) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny, 
e) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia, 
f) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, 
g) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami, 
h) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych 
obiektów, której dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku, 

i)   umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji, 
j)   oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały, 
k) ogrodzenie terenu szkoły, 
l)   zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień, 
m) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń 

kuchni i pomieszczeń gospodarczych, 
n) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami uniemożliwiającymi 

ewentualne zsuwanie się po nich, z uwzględnieniem zabezpieczenia 
otwartych przestrzeni między biegami schodów, 

o) wyposażenie pomieszczeń wskazanych przepisami BHP szkoły w apteczki 
zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję 
o zasadach udzielania tej pomocy, 

p) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych 
uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych, 

q) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi  
w imprezach i wycieczkach poza teren szkolny, 

r) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
s) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych 
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urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia ćwiczących; 

18)  umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego; 
19)  upowszechnia kulturę pedagogiczną wśród rodziców poprzez: 

a) pogadanki, prelekcje, prezentacje, spotkania, 
b) zindywidualizowane formy poradnictwa wychowawczego (rozmowy, udział 

rodziców w zajęciach i imprezach szkolnych, wspólne wycieczki), 
c) spotkania ze specjalistami z dziedziny psychologii, medycyny; 

20)  informuje rodziców i opiekunów uczniów o osiągnięciach dydaktycznych 
dzieci, o niepowodzeniach szkolnych, ich zachowaniu, postawach, wskazuje 
drogi i sposoby pomocy dziecku w nauce. 

 
 

§ 4 

 
Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza 

 
Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole 

 

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

2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, uwzględniającą  
w szczególności zestawy celów kształcenia i treści nauczania, umiejętności 
uczniów, a także zadania wychowawczo - profilaktyczne szkoły, odpowiednie do 
poszczególnych etapów edukacyjnych.  

3. Program nauczania zawiera: 
1) szczegółowe cele edukacyjne; 
2) tematykę materiału edukacyjnego; 
3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 

4. Nauczyciel może wybrać program nauczania spośród programów 
zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub: 
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 

zmianami. 
5. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły. 
6. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów. 
 

7. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 
całości podstawy programowej. 
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8. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej. 
1) w przedszkolu opiekę wychowawczą sprawuje nauczyciel zwany wychowawcą; 
2) w szkole opiekę wychowawczą sprawuje jeden z nauczycieli uczących w tym 

oddziale, zwanym wychowawcą; 
3) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej nauczyciel prowadzi swój 

oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci - w przedszkolu, w szkole 
podstawowej, w klasach I - III, a następnie w klasach IV – VIII o ile nie zaistnieją 
przyczyny zmuszające do dokonania zmiany. 

9. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej określa oddzielny regulamin. 

10. Szkoła posiada Program Edukacji Patriotycznej, który stanowi odrębny 
dokument. 

 
 

§ 5 
 

Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego 
 
1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII 
2.  Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę 

zawodowego, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych 
uzdolnień posiadanych kompetencji i zainteresowań – w aspekcie własnych 
uprawnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu. 

3. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności, aktywnego 
poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie 
konsekwencji dokonywanych wyborów. 

4. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów 
umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz 
wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 

5. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się 
przybliżyć poszczególne zawody uczniom podczas wycieczek organizowanych do 
różnorodnych zakładów i instytucji. 

6. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, 
rodzicami i nauczycielami. 

 
§ 6 

 
Profilaktyka 

 
1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1) realizację przyjętego Programu profilaktyczno - wychowawczego; 
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we 

współpracy z lekarzem, pedagogiem i psychologiem;  
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4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 
5) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie 

zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami; 
6) Różne formy i metody współpracy skierowane do uczniów nauczycieli  

i rodziców m. in. Spotkania z przedstawicielami policji i straży. 
 

 
§ 7 

 
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 

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

jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

i umożliwianiu ich zaspokojenia; 
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości 

przez ucznia; 
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 
5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów 

i rodziców; 
6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 

z programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły; 
7) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne dzieci; 
8) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych; 

10) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
11) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

1) rodzicami; 
2) psychologiem; 
3) pedagogiem; 
4) poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 
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4. Dla uczniów szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można 
przedłużyć okres nauki: 
1) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym; 
2) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:  
1) Rodziców ucznia; 
2) ucznia; 
3) dyrektora; 
4) nauczyciela – wychowawcy klasy; 
5) pielęgniarki lub higienistki szkolnej; 
6) pedagoga; 
7) logopedy; 
8) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej. 
9) asystenta rodziny; 
10) kuratora sądowego; 
11) instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny dzieci i młodzieży.  

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć 
terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
5) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

7. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają 
znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są 
przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. 
1) liczba uczestników zajęć nie może przekraczać  8 uczniów; 
2) godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

trwa 45 min., a godz. zajęć specjalistycznych – 60 min. 
8. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to: 

1) korekcyjno –kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 
przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej, liczba uczestników nie może 
przekraczać 5.  

9. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 

10.  O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami 
specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. 

11. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub 
niedostosowanym społecznie: 
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
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2) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) zajęcia rewalidacyjne  i korekcyjno - kompensacyjne, stosownie do potrzeb; 
4) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

12. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu 
z organem prowadzącym ( od 2 do 5 godzin). 

13. Dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 
uczniów szkoły, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 
uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

14. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub 
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. 

15. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są 
prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył 
prowadzenie tych zajęć. 

16. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 
indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu 
w innej szkole. 

17. Zajęcia indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania 
przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym. 

18. 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. 

19. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas 
prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. 

20. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnych realizowanych bezpośrednio 
z uczniem wynosi: 
1) od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni dla klas zerowych; 
2) dla uczniów klas I –III SP – od 6 do 8 godzin; 
3) dla uczniów klas IV –VIII SP - od 8 do 12 godzin; 

21. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 20 odbywa się w ciągu co 
najmniej 3 dni. 

22. 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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23. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 
1) wnioskowanie o pomoc materialną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 
2) występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji; 
3) organizowanie akcji charytatywnych na terenie placówki 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ III 
 

 
Zasady bezpieczeństwa 

 

§ 8 

 
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami 
oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, 
kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownicy obsługi szkoły oraz dyżurujący 
nauczyciele.   

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli 
dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, 
korzystania  z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo 
w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej 
terenem w trakcie wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 
bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 
Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora 
szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;  

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie  
z harmonogramem dyżurów; 

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie  
i  bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas 
wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: 
informatyki, fizyki, chemii, warsztaty szkolne i inne, opiekun pracowni lub inny 
pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni 
(stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów. 

5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz.). 

6. Szkoła współpracuje z policją i strażą pożarną . 
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7. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na wniosek rodzica. Rodzic lub osoba 
dorosła upoważniona przez rodzica ma obowiązek osobiście przyjść po dziecko  
w klasach 1-3.  

 
Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów 

 

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza 
szkołą, organizowanych przez nią. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 
obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 
dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im, 

3) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są 
zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły); 

4) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 
stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

5) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

6) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych 
zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie 
dla zdrowia lub życia uczniów. 

3. W razie wypadku należy postępować zgodnie z procedurami zawartymi  
w oddzielnym dokumencie. 

4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się 
je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece 
szkoły. 

5. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, 
podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

6. Nauczyciele i uczniowie są zobowiązani do przestrzegania aktualnych  zasad 
epidemiologicznych związanych z pandemią SARSCo-V19 – zasady określa 
odrębny dokument. 

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach  

 

1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów 
oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień 
rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób 
powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz 
warunki, w jakich będą się one odbywać. 
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2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu 
zajęć, imprez i wycieczek. 

3. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem  
z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do 
punktu docelowego. 

4. Uczestnicy wycieczek zostają zapoznani z zasadami bezpiecznego przebywania 
na danym terenie. 

5. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel 
szkoły, a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca 
odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem). 

6. Na udział w wycieczce oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać 
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów. 

7. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki 
przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły. 

8. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem 
szkoły inna pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia przewodnika 
turystycznego. 

 

ROZDZIAŁ IV 
 

§ 9 
 

Organy szkoły 
 

1. Organami szkoły są: 
 

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

 
 

KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW FUNKCJONUJĄCYCH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 
§ 10 

 
Dyrektor szkoły 

 
1. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje działalnością  szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 
3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 
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4) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia; 

5) kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą  
a w szczególności: 
a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające 

podnoszeniu jakości pracy, 
b) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia 

rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków  
o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady 
Pedagogicznej, 

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 
d) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka 

potrzeba, 
e) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, 
f) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku 

wyniki i wnioski  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do dnia 
31 sierpnia każdego roku, 

g) podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca szkolny zestaw 
podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku 
szkolnego, 

h) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem 
Uczniowskim, 

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

j) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu 
ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku 
szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub  
w formie indywidualnego nauczania, 

k) odracza obowiązek szkolny, 
l) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną 

niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia 
rewalidacyjne, 

m) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora 
przedszkola (szkoły podstawowej), w obwodzie której mieszka dziecko 
o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 
obowiązku szkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola (szkoły), które 
temu obowiązkowi podlegają, 

n) dopuszcza do użytku przedszkolnego (szkolnego) programy nauczania, po 
zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną, 

o) wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, który będzie przeprowadzony  
w ostatnim tygodniu ferii letnich, 
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p) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem  
i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący, 

q) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka  
w oparciu o odrębne przepisy, 

r) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zezwoleń na spełnianie 
przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego 
spełniania, 

s) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem 
o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu, lub 
odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub 
zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich, składa 
wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami), 

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

u) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia 
nauczycieli, 

v) odpowiada za właściwą organizację i przebiegu egzaminu po klasie VIII, 
 
 
 

6) organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 
a) opracowuje arkusze organizacyjne na każdy rok szkolny, 
b) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-

wychowawczej,  
c) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań 

szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, 
bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu 
szkolnym, 

d) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem 
warunków określonych odrębnymi przepisami, 

e) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 
f) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku 

oraz dbałości o estetykę i czystość, 
g) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły, 
h) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem 

zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, 
i) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; 

ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
j) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku 

i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw; 
k)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły, 
l) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji 

szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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7) prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 
a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi 

pracownikami szkoły, 
b) dokonuje oceny pracy nauczycieli, 
c) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu i uczestniczy 

w procedurach awansu zawodowego nauczyciela, 
d) nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, 
e) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe 

nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi, 
f) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla 

nauczycieli i pracowników, 
g)  udziela urlopów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
h)  załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących 

nauczycielami, 
i)  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem, 
j) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami 

opracowanymi przez organ prowadzący, 
k)  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
l) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na 

stanowiskach pracy, 
m) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa; 

8)  dyrektor szkoły odpowiada za:  
a) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa, niniejszym statutem 

i regulaminem wewnętrznym, 
b) poziom pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, 
c) majątek szkoły, stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu 

oraz niezbędne prace konserwacyjne i remontowe budynku, 
d) celowe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym oraz 

pozyskanych środków pozabudżetowych, 
e) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej 

i uczniowskiej, 
f) zabezpieczenie budynku, pomieszczeń, dokumentacji, pieczęci; 

9)  dyrektora podczas krótkotrwałej nieobecności zastępuje upoważniony przez 
niego  członek Rady Pedagogicznej. 

10)  dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na 
zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników 
zatrudnionych w szkole. 

2. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje - Wójt Gminy Wiśniowa. 
3. Kandydata na dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu lub powierzenia 

następnej kadencji obecnemu dyrektorowi przez Wójta Gminy. 
4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie 

wyłoniono kandydata organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu 
przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  
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5. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora 
szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym 
w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

6. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 
wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 
b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich 
realizacji. 

7. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa 
o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe. 

 
 

§ 11 
 

Rada Pedagogiczna 
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie zadań 
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Regulamin Rady Pedagogicznej jest odrębnym dokumentem nie włączonym do 
statutu. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich ich członków o terminie i porządku 
zebrania Rady, zgodnie z jej regulaminem. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje jej Przewodniczący. Zebrania mogą być 
zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu 
prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

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

8. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku 
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje z działalności szkoły. 

9. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym osoby 
zapraszane, przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 
Pedagogicznej. 

10. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 
1) planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; 
2) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 
3) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
4) podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

po zaopiniowaniu przez radę rodziców; 
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5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
6) uchwala przygotowany projekt Statutu i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do 

statutu oraz inne regulaminy; 
7) zatwierdza kandydatury uczniów do wniosku o przyznanie stypendium organu 

prowadzącego. 
8) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki; 

9) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów. 
11. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych;  

2) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania; 
3) opiniuje projekt finansowy szkoły; 
4) opiniuje przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora w szkole; 
5) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy 

i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, 
wychowawcza i opiekuńcza; 

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

7) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 
8) opiniuje zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania; 
9) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 
10) opiniuje plan nadzoru pedagogicznego; 

12. Ponadto Rada Pedagogiczna: 
1) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora. Organ 

uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie 
wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni 
od otrzymania wniosku; 

2) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 
3) uczestniczy w tworzeniu WDN- Wewnątrzszkolnego Doskonalenia 

Nauczycieli; 
4) wnioskuje o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego 

zespołu problemowo-zadaniowego; 
5) wybiera przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora szkoły. 
13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 
14. Zebrania Rady są protokołowane, protokół podpisuje przewodniczący obrad 

i protokolant. 
15. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszonych na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów 
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników. 
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16. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, który nie może być 
sprzeczny z niniejszym statutem. 

 
 

§ 12 
 

Rada Rodziców 
 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 
oddziału szkoły; 
1) wybory lub aktualizację przedstawicieli do rady przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnym głosowaniu; 
2) w wyborach, których mowa w ust. 3 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic 

(prawny opiekun). 
3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny z zapisami niniejszego statutu. 
5. W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 

6. Rada Rodziców w zakresie swoich kompetencji: 
1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora; 
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo – 

profilaktyczny szkoły;      
3) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń; 
4) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego 

nauczyciela za okres stażu; 
5) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania 

i kształcenia; 
6) opiniuje plan nadzoru pedagogicznego. 
7) Deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora. 
8) Rada Rodziców może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
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§ 13 
 

Samorząd Uczniowski 
 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski. 
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej. 
3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 
4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa 

regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 
i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

5. Do podstawowych zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 
1) przedstawienie Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii 

we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 
2) inspirowanie i współorganizowanie różnych form działalności uczniowskiej na 

terenie szkoły; 
3) podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków organizacji 

nauki, poprawy estetyki pomieszczeń szkoły, organizacji czasu wolnego 
uczniów zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami; 

4) dbanie o rzetelną realizację postanowień statutu dotyczących spraw 
uczniowskich; 

5) współpraca z dyrektorem i Radą Pedagogiczną. 
6. Samorząd Uczniowski ma prawo do: 

1) reprezentowania interesów uczniów w zakresie form i metod sprawdzania 
wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad: trzy sprawdziany 
(testy) w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 dziennie; 

2) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
zainteresowań; 

3) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 
w porozumieniu z dyrektorem; 

4) redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
5) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w części obrad 

rozpatrujących problemy wnoszone przez uczniów; 
6) okresowych spotkań z dyrektorem w celu zapoznania się z problemami 

funkcjonowania szkoły i z programami rozwoju szkoły, przedstawiania 
wniosków i postulatów uczniów; 

7) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 
8) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania  

z zakresu wolontariatu. 
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§ 14 
 

Zasady współpracy organów szkoły 
 

1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy 
organ w granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań 
powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września.  

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć 
się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko 
w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły 
poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie 
pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

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

7. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 
służbowej. 

 
 

§ 15 
 

Zasady rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkoły 
 

1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym: 
1) wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym; 
2) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet; 
3) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły; 
4) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych; 
5) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem 

a rodzicem; 
6) dyrektor z własnej inicjatywy, na wniosek jednej ze stron jest zobowiązany do 

zorganizowania mediacji między stronami sporu; 
2.  Mediacja jest podstawową formą rozwiązywania konfliktów i ma pierwszeństwo 

przed innymi sposobami działania w konflikcie.  
3. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mają prawo do mediacji. 
4. Mediacje mają priorytet w rozwiązywaniu konfliktów w szkole. 
5. Pierwszeństwo ma rozwiązywanie konfliktów wewnątrz szkoły.  
6. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 



 

 

28

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie decyzji należy do 
dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 
stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ich ocenie; 

7. Jeżeli uchwała Rady Pedagogicznej 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 przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor 
szkoły przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. 

8. Sprawy sporne, sytuacje konfliktowe między organami szkoły lub jego członkami 
(dyrektorem, nauczycielami, rodzicami, uczniami) rozstrzygane są głównie na 
drodze mediacji: 
a) pomiędzy uczniami- prowadzone przez uczniów- są to mediacje rówieśnicze, 
b) pomiędzy dyrektorem, nauczycielami, rodzicami- prowadzone przez 

nauczyciela mediatora lub mediatora zewnętrznego; 
c) W konfliktach pomiędzy uczniami priorytet mają mediacje rówieśnicze. 

9. Klasyfikowanie spraw do mediacji należy do kompetencji dyrektora szkoły. 
Dyrektor szkoły może w każdym przypadku skorzystać z opinii nauczyciela 
mediatora.  

10. Jedynie certyfikowany mediator może prowadzić mediacje ze skonfliktowanymi 
stronami. Nie dotyczy to mediacji rówieśniczych, które mogą być prowadzone 
przez mediatorów rówieśniczych.. 

11. Mediator po zakończeniu mediacji sporządza protokół i doręcza stronom oraz 
Dyrektorowi Szkoły, w którym oznacza czas i miejsce prowadzenia mediacji, 
nazwiska i adresy stron, dane mediatora oraz wynik mediacji. Protokół podpisuje 
mediator. 

12. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, zamieszcza się ją w protokole. 
Strony podpisują ugodę. Niemożność zawarcia ugody mediator stwierdza  
w protokole. 

13. Dyrektor szkoły przechowuje protokoły z mediacji i chroni ujawnione w toku 
mediacji informacje.  

14. W razie niemożności rozwiązania konfliktu na poziomie szkoły należy w pierwszej 
kolejności skorzystać z mediatora zewnętrznego. Strony mogą korzystać  
z mediatorów rekomendowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 
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ROZDZIAŁ V 
 

Organizacja Nauczania i Wychowania 
 

§ 16 
 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 
1) w szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca; 
2) semestr pierwszy trwa od 1 września do 31 stycznia danego roku szkolnego; 
3) semestr drugi trwa od 1 lutego do zakończenia roku szkolnego. 

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

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, 
którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych, określonych ramowym planem nauczania 
i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do 
użytku szkolnego. 

4. Liczba uczniów: 
1) zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I - III są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów;  
2) w przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do 

oddziału klas I - III, dyrektor szkoły dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów 
jest zwiększona ponad liczbę 25 uczniów; 

3)  po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może odstąpić od 
podziału, o którym mowa w pkt.2), zwiększając liczbę uczniów w oddziale 
ponad liczbę 25 uczniów;  

4) liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż 
o 2 uczniów;  

5) jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I - III zostanie zwiększona zgodnie 
z pkt.4) w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera 
nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 
w tym oddziale; 

6) oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego 
etapu edukacyjnego;  

7) podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły 
oraz wielkości pomieszczeń dydaktycznych;  

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora, na 
podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz 
organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę. 

6. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: 
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 
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2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 
3) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy, semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach; 

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

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 
niepełnosprawnych; 

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może 

dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć 
edukacyjnych, również dodatkowych; 

4) liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących kierownicze stanowiska; 
5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego  

i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych 
nauczycieli; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi; 
7) liczbę godzin pracy  biblioteki szkolnej; 
8) arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, określa także organizację nauczania, wychowania i opieki w tym 
oddziale. 

7. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po uprzednim 
zaopiniowaniu przez organ nadzorujący. Terminy opracowania i zatwierdzenia 
arkusza organizacyjnego szkoły określają odrębne przepisy. 

8. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, 
to: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, 

plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas  
z innymi klasami; 

2) w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, plastycznej i wychowania 
fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami; 

3) w klasach IV – VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego prowadzi 
się bez łączenia tych klas z innymi klasami; 

4) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania 
fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami. 

9. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub 
klasy na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin 
edukacyjnych określonych w przepisach prawa. 

10. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony na podstawie 
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasady ochrony 
zdrowia i higieny pracy. 
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11. W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa za nieobecnego 
nauczyciela wprowadza się zmianę rozkładu zajęć na dany dzień.  

12. Zajęcia w szkole podstawowej mogą być prowadzone: 
1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile 
będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji 
pedagogicznej; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad 
podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 
edukacyjnych na zajęciach: z wychowania fizycznego, artystycznych, 
technicznych; 

4) w toku nauczania indywidualnego; 
5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 
6) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 
7) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, 

zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Zajęcia ujęte w pkt. 7) to zajęcia statutowe szkoły pozytywnie zaopiniowane 
przez Radę Pedagogiczną; 

8) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału w wymiarze wynikającym 
z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. 
Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć artystycznych, technicznych, 
wychowania fizycznego (2 godz.); 

9) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyklasowej: wycieczki turystyczne 
i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe; 

10)  w I etapie edukacyjnym przerwy mogą być organizowane w zależności od 
potrzeb. 

11)  dodatkowe dni wolne od zajęć ustala dyr. szkoły w porozumieniu z Radą 
Rodziców.   

13. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może 
wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć w ramach posiadanych przez 
szkołę środków finansowych, w wymiarze ustalonym przez dyrektora. 

14. Zajęcia, o których mowa w ust. 14, mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, 
pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach: 
1) zajęć sportowych; 
2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 
3) zajęć rekreacyjno – zdrowotnych; 
4) kół zainteresowań; 
5) zajęć tanecznych; 
6) aktywnych form turystyki; 
7) nauki drugiego języka obcego.  

15. Dokonuje się podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych 
warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych 
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w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania oraz środków 
finansowych posiadanych przez szkołę: 
1) w klasach IV – VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:  

a) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki 
i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; 
zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej 
liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może 
przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

b) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach 
liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie 
oddziałowej, międzyoddziałowej lub między klasowej liczącej nie więcej niż 
24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień 
zaawansowania znajomości języka obcego ; 

c) 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, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, 
międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie 
niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie 
oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż 
liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym 
określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.  

2) na zajęciach z języków obcych, informatyki liczących więcej niż 24 uczniów; 
3) w przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów lub nie więcej niż 

30 uczniów na zajęciach, o których mowa w lit. a-c, podziału na grupy można 
dokonywać za zgodą organu prowadzącego; 

4) zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 
26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub 
międzyklasowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

16. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła 
organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 
1) religia/etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla 

uczniów, których rodzice wyrażają pisemnie taką wolę w formie oświadczenia; 
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1), nie musi być ponawiana w kolejnym 

roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. 
17. Uczniom klas V- VIII organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu w rodzinie, 

o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa; 
1) uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.20, 

jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie 
pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w tych zajęciach; 

2) zajęcia te nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 
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18. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, 
informatyki i drugiego języka po spełnieniu warunków zawartych w  rozp. MENiS  
z dnia 16.08.2017 r. 

19. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, informatyki oraz 
drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu. 

20. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, 
informatyki, drugiego języka po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły. 

21. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu, lub odpowiedniej części tego egzaminu, dyrektor 
komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić 
ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części. 
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 
opiekunami) ucznia. 

22. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze 
decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na 
spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą. 

23. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany na podstawie 
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 
zdrowia i higieny pracy. 

24. Dyrektor odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów 
odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny szkoły powinien 
być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów. 

25. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 
eksperymentalne. 

26. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada 
Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć 
w innowacji. 

27. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 27, nauczyciel 
przedstawia dyrektorowi program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli 
mianowanych lub dyplomowanych. 

28. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp do treści, 
które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez 
instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

29. Organizację nauczania zdalnego reguluje oddzielny dokument. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

34

§ 17 
 

Współpraca z rodzicami 
 

1. W realizacji statutowych zadań rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą 
w sprawach wychowania, kształcenia i profilaktyki i opieki. 

2. Rodzice mają prawo do znajomości: 
1) zadań wynikających z planu rocznego oddziału przedszkolnego i szkoły; 
2) zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole; 
3) przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 
4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 

rozwoju, postępów i przyczyn trudności w nauce; 
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swych dzieci; 
3. Współpraca dyrektora szkoły z rodzicami: 

1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, 
zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na 
zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców uczniów 
nowoprzyjętych; 

2) udział dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie 
o bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły; 

3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych 
spotkań z rodzicami; 

4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich; 
4. Współdziałanie w zakresie: 

1) doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego 
i wychowawczego; 

2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły; 
3) zapewnienia pomocy materialnej uczniom; 

5. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek 
dotyczących pracy szkoły bezpośrednio przez dyrektora: 
1) za pośrednictwem Rady Rodziców. 

6. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli: 
1) rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do klasy pierwszej 

na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania 
środowiska rodzinnego, zasięgnięcie dokładnych informacji o stanie zdrowia 
dziecka, jego możliwościach i problemach; 

2) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami; 
3) spotkania z rodzicami oraz wywiadówki (według harmonogramu 

opracowanego przez dyrektora szkoły) co najmniej dwa razy w półroczu; 
4) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych; 
5) ustalenie form pomocy; 
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6) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji 
rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie; 

7) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i szkoły; 
8) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych 

(np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku 
szkolnego, pożegnania absolwentów itp.); 

9) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, 
imprezach sportowych; 

10)  zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami 
usprawiedliwiania nieobecności uczniów. 

7. Indywidualne kontakty: 
1) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo 

słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, 
przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych i dzienniku 
elektronicznym przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty 
osobiste; 

2) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych; 
3) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej; 

8. obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji 
z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć 
edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu. 

9. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą pełną finansowo-prawną 
odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez 
ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w porozumieniu 
z osobami zainteresowanymi. 

10. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć 
udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skontaktować się 
z wychowawcą w innym terminie. 

 
 

§ 18 
 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 
 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej 
i opiekuńczej  w dzienniku elektronicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie. 

2. Od 1 września 2020 roku wprowadza się dziennik elektroniczny będący 
dokumentem szkoły za zgodą Wójta Gminy Wiśniowa oraz wraz zarządzeniem 
dyrektora z dnia 1 września 2020 roku. 

3. Nauczycieli  i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują 
następujące zasady: 
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1) każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidulane imienne konto, które 
umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy 
użytkownika konta i hasła dostępu, 

2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji 
przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

3) każdy uczeń i rodzic ma dostęp tylko do informacji jego dotyczących 
2. Nauczyciel, który  prowadzi dziennik lekcyjny wypełnia go zgodnie z zasadami 

obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej dokumentacji szkolnej. 
3. Dziennik lekcyjny nauczyciela jest własnością szkoły. 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

§ 19 
 

Organizacja szkoły 
 
1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich 

dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, 
uwzględniając tradycje Szkoły. 

2. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:, 
1) osiem sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę, 

pracownię komputerową z dostępem do Internetu; 
2) jedną salę gimnastyczną wraz z zapleczem; 
3) salę gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ; 
4) pomieszczenia do prowadzenia zajęć przedszkolnych dla dzieci w wieku od  

3-4 oraz 5-6 lat; 
5) jedno boisko sportowe; 
6) 2 place zabaw; 
7) bibliotekę; 
8) świetlicę; 
9) zaplecze kuchenne; 
10)  stołówkę szkolną; 
11)  sekretariat; 
12)  pokój nauczycielski; 
13)  gabinet dyrektora; 
14)  szatnie; 
15)  sanitariaty; 
16)  gabinet higieny szkolnej, 
17)  gabinet pedagoga szkolnego; 
18)  Izolatka.  

3. W budynku szkoły funkcjonuje  filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej.   
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4. Zmiana przeznaczenia bazy i pomieszczeń będących w zarządzaniu szkoły 
wymaga zgody organu prowadzącego. 
 
 

§ 20 
 

Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy 
 

1. Istnieje możliwość powoływania zespołów: 
1) Zespół Nauczycieli I Etapu Kształcenia;  
2) Zespół Nauczycieli II Etapu Kształcenia; 
3) Zespół Wychowawczy; przedmiotowy, tematyczny. 
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek 

zespołu.  
3. Do zadań zespołu m. in. należy:  
a) współdziałanie w realizacji programów nauczania; 
b) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania; 
c) udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli; 
d)  organizacja współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści; 
e) Opiniowanie wyboru podręczników, programów, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych 
kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne i możliwości 
psychofizyczne uczniów; 

f) przygotowywanie, opracowywanie i opiniowanie innowacji i eksperymentów, 
opracowywanie raportu o wynikach sprawdzianu zewnętrznego.  

4. W szkole mogą także działać inne zespoły wynikające z organizacji pracy 
w danym roku szkolnym bądź wynikające z konieczności wykonania 
określonych na dany rok zadań tzw. zespoły problemowo-zdaniowe 
powoływane w razie potrzeby przez dyrektora szkoły. 

 
 

§ 21 
 

Stowarzyszenia i organizacje 
 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem 
statutowym jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża 
dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady Rodziców. 
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§ 22 
 

Organizacja wolontariatu w szkole 
 

1. W  szkole w ramach działań Samorządu Uczniowskiego organizuje się pracę 
charytatywną (wolontariat uczniów) na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom 
współpracującym ze szkołą. 

2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: 
nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. 

3. Wolontariusz w szkole to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje  
świadczenia na rzecz innych. 

4. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować na 
rzecz innych. 

5. Nieletni uczniowie zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców na 
działanie w wolontariacie. 

6. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: 
- środowisko szkolne  
- środowisko pozaszkolne 

7.  Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w miejscu  
i w czasie określonym w porozumieniu z korzystającym z usług wolontariatu. 

 
 

§ 23 
 

Stołówka szkolna 
 

1. W szkole funkcjonuje stołówka, która: 
1)  zapewnia spożycie gorącego posiłku przygotowanego przez catering oraz 

herbatę; 
2) Uczniowie szkoły mają możliwość odpłatnego korzystania z obiadów 

w stołówce szkolnej; 
3) Dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej koszt pokrywa 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej, po pozytywnie 
rozpatrzonym wniosku rodziców. 

 
 

§ 24 
 

Biblioteka szkolna  
 
1. Biblioteka szkolna zajmuje oddzielne pomieszczenie. 
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy 

szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami MZ, GIS i MEN w sprawie 
SARASCo-V19. 
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3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów wszystkim uczniom 
przed lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

4. Zadania biblioteki: 
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych; 
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów; 
3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli) potrzeb 

czytelniczych; 
4) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów, kształtowanie ich kultury 

czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalno- rekreacyjnych; 
6.  Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin. 
8.  Zasady współpracy biblioteki szkolnej 

1) biblioteka szkolna współpracuje z : 
a) uczniami, 
b) nauczycielami i wychowawcami, 
c) rodzicami, 
d) innymi bibliotekami, 

2) w ramach swej działalności biblioteka szkolna może także  nawiązywać  
współpracę z: 
a) gminą, 
b) władzami lokalnymi, 
c) ośrodkami kultury, 
d) innymi instytucjami, 

3) w szkole istnieją przyjęte zasady współpracy biblioteki z osobami i podmiotami       
    wymienionymi w ust. 8 pkt. 1) i 2). 

 
 

§ 25 
 

Świetlica szkolna  

 
1. Dla uczniów którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia uczniowi opieki, szkoła zajęcia opiekuńcze, a w miarę posiadanych 
środków organ prowadzący może przydzielić fundusze na prowadzenie zajęć 
świetlicowych. 

2. Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, 
a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 
odrabianie lekcji. 

3. Prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie 
powinna przekraczać 25. 
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ROZDZIAŁ VII 
 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 
 

§ 26 
 

Zasady oceniania 
 
1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia.  

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

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu 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. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 
5. Ocena roczna i końcowa uzyskana z religii wliczana jest do średniej ocen 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV – VIII 
6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego 
osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
3) pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 
4) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy 

dydaktyczno wychowawczej; 
5) dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
7. 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) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  
z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych 
w szkole; 

3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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4)  ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
8. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 
9. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1. zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 
znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy 
pracy podlegające ocenie; 

2. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 
3. zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich 
ocen; 

4. zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji 
i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację. 

10. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku elektronicznym w formie cyfrowej 
oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym 
brzmieniu. 

11. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia uczeń i rodzic może kontrolować 
na bieżąco w dzienniku elektronicznym, a także podczas zebrań klasowych 
odbywających się według harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły, 
a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi. 

12. Sprawdzone i ocenione prace pisemne  mogą być udostępniane uczniowi i jego 
rodzicom. Udostępnienie prac do wglądu odbywa się na życzenie rodzica na 
terenie szkoły, w terminie i miejscu ustalonym z nauczycielem.  

 
 

§ 27 
 

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów 
 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje 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  programu 
nauczania; 
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2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  

i ich rodziców o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania; 
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są: 

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu; 
2) w sekretariacie szkoły na życzenie rodzica; 
3) w formie komunikatów umieszczonych na tablicach w salach lekcyjnych  

i pracowni - dostęp w godzinach pracy szkoły; 
4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 

 
 

§ 28 
 

Zasady oceniania śródrocznego i rocznego w klasach I – III 
 
1. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, z wyjątkiem języka 

nowożytnego, zajęć informatycznych oraz religii.  Nauczyciele zbierają dane  
o dydaktycznym rozwoju uczniów i ich zachowaniu poprzez bieżące obserwacje  
i sprawdziany odnotowywane w dzienniku lekcyjnym za pomocą stopni wg skali 
ocen stosowanych w klasach IV - VIII 

2. Roczna ocena opisowa w klasach I – III zawiera informację na temat poziomu 
opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 
w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej i wskazywania na potrzeby 
ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 
uzdolnień.  

3. Uczniowie z klas I – III  otrzymują pamiątki ukończenia klasy w formie książki  
z dedykacją oraz dyplomy na zakończenie I etapu kształcenia. 

4. Z religii i języka obcego nowożytnego oraz z zajęć informatycznych wystawiane 
są oceny w stopniach w skali ocen obowiązujących w klasach IV – VIII. 

5. Sposoby sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów: 
1) diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów (np. zbadanie poziomu sprawności 

manualnej dzieci w kl. I, czytanie ze zrozumieniem, formy wypowiedzi, 
samodzielność w rozwiązywaniu problemów matematycznych w kl. I – III); 

2) wypowiedzi ustne na dany temat; 
3) poziom techniki czytania; 
4) różne formy wypowiedzi pisemnych; 
5) kartkówki (mały wycinek wiedzy); 
6) karty pracy (doskonalenie umiejętności); 
7) sprawdziany (badanie poziomu umiejętności); 
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8) aktywność na przedmiotach artystyczno – technicznych; 
9) sprawność motoryczna. 

6. Ocenianie bieżące osiągnięć szkolnych uczniów. 
1) ustna ocena wobec całej klasy lub indywidualnie, pochwała lub zachęta do 

większej aktywności; 
2) pisemna ocena w postaci krótkiej informacji w zeszycie ucznia; 
3) oceny cyfrowe wg skali w klasach IV – VIII;  
4) punktacja (ocena sprawdzianów wg tabeli str. 53);  
5) zapis oceniania zachowania w dzienniku lekcyjnym; 

7. Ocenianie okresowe: 
1) cotygodniowa ocena zachowań uczniów wg opracowanych kryteriów. 

8. Śródroczna ocena klasyfikacyjna: 
a) redagowana pisemnie na koniec pierwszego okresu w formie karty osiągnięć 

edukacyjnych ucznia,  
b) informuje o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie zawiera wskazania, nad 

czym uczeń powinien intensywniej popracować w następnym semestrze, by 
nie dopuścić do rażących braków edukacyjnych. 

9. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna: 
a) jest wyrażona pisemnie na koniec roku szkolnego na formularzu świadectwa, 
b) uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności  

z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla I etapu edukacyjnego, 

c) wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

d) Osiągnięcia i postępy ucznia określa się w skali: 
6 – celująco, doskonale, znakomicie, wspaniale 
5 – bardzo dobrze, biegle, prawidłowo 
4 – dobrze, poprawnie, sprawnie 
3 – dostatecznie, zadowalająco, wystarczająco, przeciętnie 
2 – dopuszczająco, słabo, błędnie, niechętnie 
1 – niedostatecznie, niewystarczająco, niezadowalająco, negatywnie 

e) Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych: 
6 – Uczeń celująco opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności 
określonych programem nauczania oraz wiadomości Samodzielnie inicjuje 
rozwiązania konkretnych problemów w czasie lekcji, jak i w pracy 
pozalekcyjnej. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych  
i pozaszkolnych, wykazuje postawę twórczą lub szczególne umiejętności. 
5 – Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności 
określonych programem nauczania, biegle posługuje się zdobytymi 
wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretycznie i praktyczne, 
potrafi prawidłowo zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań  
i problemów w nowych sytuacjach. 
4 – Uczeń dobrze opanował zdecydowaną większość wiadomości  
i umiejętności określonych programem nauczania, poprawnie rozwiązuje 
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typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie 
zajęć źródeł informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w typowych 
sytuacjach. 
3 – Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości  
i umiejętności określone programem nauczania, stara się rozwiązywać typowe 
zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Potrafi pod 
kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji. 
2 – Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem 
nauczania, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać większości zadań  
o elementarnym stopniu trudności. Posiada poważne braki w wiedzy, które 
jednak można nadrobić w dłuższym okresie. 
1 – Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem 
nauczania. Nie potrafi rozwiązać prostych zadań i problemów o elementarnym 
stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela. 

f)  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy – oprócz wysiłku 
wkładanego przez ucznia – wziąć pod uwagę także wywiązywanie się  
z obowiązków, w tym systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego 
aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 
fizycznej. Przy ustalaniu oceny z edukacji technicznej, plastycznej i muzycznej 
w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
 

10. Śródroczna i roczna ocena  zachowania w klasach I-III jest oceną opisową  
o brzmieniu: 
- uczeń zachowuje się wzorowo  
- uczeń zachowuje się bardzo dobrze  
- uczeń zachowuje się dobrze 
- uczeń zachowuje się poprawnie  
- uczeń zachowuje się nieodpowiednio 
- uczeń zachowuje się nagannie 

wraz z jej uzasadnieniem dla poszczególnych uczniów. 
 

11. W klasach I – III  cząstkową  ocenę z zachowania, ustala się  wg następującej 
skali cyfrowej: 
 6 – wzorowe 
 5 - bardzo dobre 
 4 – dobre 
 3 – poprawne  
 2 – nieodpowiednie 
 1 – naganne 

 
Kryteria przyznawania ocen z zachowania są analogiczne do kryteriów 
obowiązujących w klasach IV – VIII. 
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§ 29 
 

Tryb oceniania i skala ocen w klasach IV – VIII 
 

1. W drugim etapie kształcenia ocenianie osiągnięć uczniów odbywa się w ramach 
poszczególnych zajęć w formie wystawianych systematycznie i na bieżąco ocen 
cząstkowych oraz formułowaniu ocen klasyfikacyjnych: śródrocznej/ rocznej  
i końcowej. 

2. Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych 
dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia, w szczególności jest on zobowiązany 
do wystawienia ocen klasyfikacyjnych: śródrocznej i rocznej; oceny cząstkowe 
może wystawiać również nauczyciel okresowo zastępujący nieobecnego 
nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia.  

3. W sytuacji długotrwałej nieobecności nauczyciela uczącego, połączonej  
z brakiem możliwości nawiązania z nim bezpośredniego kontaktu, dyrektor szkoły 
zobowiązuje do ustalenia ocen klasyfikacyjnych nauczyciela prowadzącego 
określone zajęcia edukacyjne w zastępstwie  lub ustala je z wychowawcą klasy 
na podstawie ocen cząstkowych.  

4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według 
skali: 

1) stopień celujący – 6 
2) stopień bardzo dobry – 5 
3) stopień dobry – 4 
4) stopień dostateczny – 3 
5) stopień dopuszczający – 2 
6) stopień niedostateczny – 1 

5. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, 
stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu.  

6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza 
osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii 
wymagań.  

7. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie 
do lekcji, aktywność, pasywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe 
odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest 
określony przez Przedmiotowe Systemy Oceniania z poszczególnych 
przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana 
jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów). 

8. Uczeń mający 1-3 godz. tygodniowo zajęć danego przedmiotu może jeden raz 
w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania powodu, natomiast 
mający 4 i więcej godzin tygodniowo dwa razy. Zgłoszone nieprzygotowanie 
ucznia do lekcji odnotowuje się w dzienniku jako np. Zgłoszenie nieprzygotowania 
zwalnia z odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki oraz zadania 
domowego. 
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6)  „nb”    – nieobecność ucznia w czasie sprawdzianu, nieobecność  
              na zajęciach; 

7) „np”   – zgłoszone nieprzygotowanie ucznia do zajęć; 
8) „-”   – brak zadania, zeszytu, ćwiczeń, przyborów, podręcznika,  pasywność,   

niewywiązywanie się ucznia z obowiązków na danym przedmiocie; 
9)  „ +”    – aktywność ucznia na lekcjach; 
10)  „sp”     – spóźnienie;  
11)  „u”     – nieobecność usprawiedliwiona; 
12)  „zw”   – zwolnienie, czyli udział ucznia w wycieczce szkolnej, zawody,  

              próba, pedagog, pielęgniarka; 
13)  „nk” – nieobecność klasy na zajęciach; 
14)  „nn” – nieobecność nauczyciela; 
15)  przy obliczaniu frekwencji znak „zw” przyjmuje się jako obecność w szkole. 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

10. Rodzice (opiekunowie prawni) usprawiedliwiają nieobecność ucznia 
u wychowawcy klasy  pisemnie, ustnie, osobiście lub przez dziennik 
elektroniczny lub zwolnienia lekarskiego w terminie do 2 tygodni. 

11. Ocena bieżąca 
1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być 

dokonywane systematycznie; 
2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla 

danego przedmiotu; 
3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki 

sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne; 
4) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia 

i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych; 
5) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka, trwająca do piętnastu minut; 
6) Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę za odpowiedzi 

ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo 
wykonane zadania, prace, itp. 

7) Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych poprzez 
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien 
dalej pracować. 

12. Ocena z pisemnej pracy czyli sprawdzianu, testu, diagnozy; 
1) Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac, czyli sprawdzianów, testów, 

diagnoz; 
2) Pisemne prace klasowe obejmujące większe partie materiału, trwają jedną lub 

dwie godziny lekcyjne; 
3) Sprawdzian, test powinien być zapisany w dzienniku elektronicznym,  

w terminarzu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 
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4)  Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami do dwóch 
tygodni od momentu napisania pracy; 

5) Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub 
otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać po powrocie do szkoły. 
Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania 
pozostałych uczniów; 

6) Zmiana terminu pracy klasowej z ważnego powodu może nastąpić 
z zachowaniem pkt. 7; 

7) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy sprawdziany,  
jeden w ustalonym dniu; 

 
 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
 
 
1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:  

1) prace pisemne:  
a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez 
nauczyciela zakres materiału, 

b) kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co 
najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,  

c) referaty, 
d) zadania domowe; 

2) wypowiedzi ustne:  
a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,  
b) wystąpienia (prezentacje),  
c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji; 

3) sprawdziany praktyczne; 
4) projekty, 
5) wyniki pracy w grupach; 
6) recytacje, 
7) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, 

zielniki,  prezentacje  Power Point, plakaty, itp.; 
8) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach,  
9) diagnoza semestralna, końcoworoczna, 
2. Ilość ocen w semestrze określa rozporządzenie MEN. 
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§ 30 
 

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji 
 
1. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego w ciągu semestru zgłaszania 

nieprzygotowania ucznia do zajęć, jeżeli w planie nauczania przedmiotu przypada 
1 – 3 godzin tygodniowo, natomiast w przypadku powyżej 3 lekcji tygodniowo 
uczeń ma możliwość dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania w ciągu 
semestru. 

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej 
usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do 
dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej 
(wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). 
Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie 
ucznia.  

 
 

§ 31 
 

Wymagania edukacyjne 
 

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego ma obowiązek napisać wymagania 
edukacyjne dla poszczególnych klas i przedmiotów na poszczególne stopnie 
dotyczące śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

 
 
WARUNKI , JAKIE MUSI SPEŁNIĆ UCZEŃ , ABY UZYSKAĆ NASTĘPUJĄCE 
STOPNIE 

 
Uczeń w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego 
przedmiotu określone w wymaganiach podstawy programowej  
i wynikających z niej programów nauczania. Potrafi stosować zdobytą 
wiedzę w sytuacjach nietypowych. Samodzielnie i twórczo rozwija 
własne uzdolnienia i zainteresowania. Na kartkówkach  
i sprawdzianach zdobywa 100% możliwych do uzyskania punktów 

 
 
 

6 
 
 
 

 
Uczeń w pełnym zakresie opanował wiedzę i umiejętności z danego 
przedmiotu określone w wymaganiach podstawy programowej  
i wynikających z niej programów nauczania. Potrafi stosować zdobytą 
wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach. 
Na kartkówkach i sprawdzianach zdobywa 88% lub więcej i mniej niż 
100% możliwych do uzyskania punktów 

 
 
 
     5 
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Uczeń w dużym zakresie opanował wiedzę i umiejętności z danego 
przedmiotu określone w wymaganiach podstawy programowej  
i wynikających z niej programów nauczania. Poprawnie stosuje 
zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań. 
Na kartkówkach i sprawdzianach zdobywa 68% lub więcej i mniej niż 
88% możliwych do uzyskania punktów 

 
 
 
 
     4                     

Uczeń opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu 
określone w wymaganiach podstawy programowej i wynikających  
z niej programów nauczania, które są konieczne do dalszego 
kształcenia. Poprawnie stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania  
z pomocą nauczyciela typowych zadań. Na sprawdzianach zdobywa 
48% lub więcej i mniej niż 68% możliwych do uzyskania punktów 
 

 
 
 
     3 

 

Uczeń ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego 
przedmiotu, określone w wymaganiach podstawy programowej  
i wynikających z niej programów nauczania, ale braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia. Rozwiązuje z pomocą 
nauczyciela typowe zadania teoretyczne, praktyczne o niewielkim 
stopniu trudności. Na kartkówkach i sprawdzianach zdobywa 28% lub 
więcej i mniej niż 48% możliwych do uzyskania punktów 

 
 

 
2 

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, 
określone w wymaganiach podstawy programowej i wynikających  
z niej programów nauczania, braki te uniemożliwiają dalsze 
kształcenie. Na kartkówkach i sprawdzianach zdobywa poniżej 28% 
możliwych do uzyskania punktów 

 
 

1 

 
 

1. Wymagania edukacyjne z tego samego przedmiotu nauczanego przez co 
najmniej dwóch różnych nauczycieli powinny być ujednolicone. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 
specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom.  

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy 
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

4. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie 
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii a także zwalnia ucznia  
z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z drugiego 
obowiązkowego języka . 
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5. Uczeń zwolniony z zajęć o których jest mowa powyżej jest obowiązany być 
obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, 
gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być 
zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców. 

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 
 

§ 32 
 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 
 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 
2.  Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, a okres drugi 

trwa od 1 lutego  do zakończenia roku szkolnego. 
3.  Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze 
skalą określoną w niniejszym statucie. 

4.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim 
tygodniu pierwszego semestru.  

5.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna 
ocena zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

6.  Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych 
zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami 
uwzględniającymi wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia  
z poprzedniego okresu. 

7.  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. 

8.  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.  

9.  Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  
z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia 
ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją 
administracyjną. 

10. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym 
okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną. 
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§ 33 
 

Procedury informowania rodziców i uczniów 
 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów, ich 
rodziców (prawnych opiekunów) i odnotowują ten fakt w dzienniku elektronicznym 
o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 
dostosowanego do obowiązującej podstawy programowej. 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i kryteriach oceniania 
zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Zasady sprawdzania i oceniania testów oraz sprawdzianów i prac klasowych: 
1) termin oddania poprawionego i ocenionego przez nauczyciela sprawdzianu 

wynosi do 2 tygodni; 
2) istnieje możliwość poprawy przez ucznia oceny ze sprawdzianu, (testu) na 

warunkach i w terminie uzgodnionym z nauczycielem; 
3) Obowiązuje przeliczanie punktacji na ocenę według następującej skali 

procentowej: 
 

Procenty Ocena 
0% - 27% niedostateczna 
28% - 47% dopuszczająca 
48% - 67% dostateczna 
68% - 87% dobra 
88% - 99% bardzo dobra 

100 % celująca 
 
4. Rodzic ma możliwość wglądu w sprawdziany, testy w szkole. 
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów na ustną, czy pisemną prośbę 

rodziców (opiekunów prawnych) mogą być udostępnione do wglądu w szkole. Na 
prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel powinien uzasadnić (ustnie) daną ocenę; 

6. Testy, pisemne sprawdziany powinny być zachowane w szkole do końca danego 
roku szkolnego. 
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§ 34 
 

Termin i forma poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach 
klasyfikacyjnych 

 
1. O ocenie cząstkowej uczniowie informowani są na bieżąco, a rodzice w czasie 

okresowych zebrań rodziców. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego 
rodziców (opiekunów prawnych). 

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na zakończenie I okresu 
(semestru). Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela przedmiotu - inny 
wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.  

3. Istnieje możliwość klasyfikowania ucznia zwolnionego z zajęć wychowania 
fizycznego i informatyki w przypadku, gdy jest wystarczająca liczba ocen, która 
pozwala na dokonanie klasyfikowania. 

4. O zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną śródroczną, roczną lub końcową 
rodzice (opiekunowie prawni) powiadamiani są pisemnie za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru przez wychowawcę klasy na 3 tygodnie przed terminem 
klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej lub przez dziennik 
elektroniczny – odczytanie wiadomości jest równoznaczne z potwierdzeniem 
odbioru. 

5. O przewidywanych dla ucznia ocenach z poszczególnych przedmiotów i ocenie 
zachowania uczeń i rodzic jest informowany na tydzień przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dziennika elektronicznego 
(przewidywana śródroczna, a na trzy tygodnie przewidywana roczna.) 

6. Na podstawie pisemnej opinii Publicznej Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne 
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 
lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 
wynikającym z programu nauczania oraz opracować kryteria wymagań  
i oceniania z każdego przedmiotu. 

7. Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub lekarza 
specjalisty uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, 
informatyki oraz drugiego języka obcego. 

8. Jeżeli rodzic jest nieobecny na pierwszym spotkaniu informacyjnym ma 
możliwość do dwóch tygodni zapoznać się z kryteriami oceniania 
z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania znajdującymi się 
w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy. 
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§ 35 
 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

 
8. Uczeń musi spełniać łącznie następujące warunki: 

1) był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania 

wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu lub zaliczył je w terminach 

uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu, 

2) zaistniały ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny 

wyższej niż przewidziana przez nauczyciela, (np. długotrwała choroba, 

sytuacja rodzinna). 

9. Rodzic ma prawo odwołać się od przewidywanej oceny w następującym trybie: 

1) Na trzy tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej 

klasyfikacyjnej nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego 

proponowane oceny roczne z zajęć edukacyjnych. 

2) Uczeń lub rodzic w ciągu 7 dni od wpisania ocen przewidywanych ma 

prawo zgłosić nauczycielowi danego przedmiotu chęć uzyskania oceny 

rocznej wyższej niż przewidywana. 

3) Zgłoszenie musi mieć formę pisemną: pismo, w którym rodzic wyrazi 

chęć uzyskania przez swoje dziecko oceny wyższej niż przewidywana 

musi mieć uzasadnienie i może być wniesione do nauczyciela 

osobiście przez rodzica lub ucznia, albo w formie elektronicznej 

poprzez e-dziennik. 

4) Nauczyciel, który otrzyma pismo, w którym została wyrażona chęć 

uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, opatruje pismo datą jego 

wpływu, poprzez zapis: ”Otrzymałam/em w dniu…”. 

5) Nauczyciel, który od rodzica otrzyma pismo z wyrażoną chęcią 

uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana, w ciągu 3 dni od 

jego otrzymania jest zobowiązany do sporządzenia i wysłania  pisemnej 

informacji o zakresie i terminie sprawdzania wiedzy ucznia, w celu 

ewentualnego ustalenia mu oceny rocznej wyższej niż przewidywana.  
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6) zakres materiału, o którym mowa, dotyczy:  

 w przypadku otrzymania na pierwsze półrocze oceny równej lub 

wyższej  

w stosunku do oceny o którą się ubiega, dotyczy treści z drugiego 

półrocza 

 w przypadku otrzymania na pierwsze półrocze oceny niższej niż ta,  

o którą się ubiega, dotyczy treści z całego roku szkolnego. 

Egzamin odbywa się w trybie egzaminu klasyfikacyjnego. 
 
 

§ 36 
 

Egzamin klasyfikacyjny 
 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana 
jest klasyfikacja. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego 
z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić 
zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, 
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 
przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; tylko z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ( oceny klasyfikacyjne tylko z tych zajęć mają wpływ na promocję 
i ukończenie szkoły). 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna po uzgodnieniu 
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż do 
31 sierpnia danego roku szkolnego. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  
w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 
pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, 
który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku 
nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 
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2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 
odpowiedniej klasy. 

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 
obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

9.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający imiona i nazwiska nauczycieli,  lub skład komisji,  termin egzaminu 
klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu 
klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace 
ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 
ostateczna.  

11. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną 
ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. 
W szczególnym wypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których 
ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.  

12. Uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym 
terminie w przypadku, gdy ten uczeń nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych. 

 
 

§ 37 
 

Egzamin poprawkowy 
 

1. Każdy uczeń klasy IV - VIII, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 
niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, na pisemny wniosek 
rodzica (opiekuna prawnego) może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Uczeń ma prawo do dwóch egzaminów poprawkowych z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w ciągu danego etapu kształcenia. 

3. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego 
składają rodzice ucznia (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez 
dyrekcję szkoły. 

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, techniki, 
z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii 
letnich. 

6. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu. 
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

w następującym składzie: 
1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji; 
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2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji; 
4) przedstawiciel Rady Rodziców na wniosek rodziców (opiekunów prawnych). 

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor najpóźniej na 
dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien 
odpowiadać wymaganiom edukacyjnym. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 
egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną. 
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
w określonym przez dyrektora innym terminie, nie później niż do końca września. 

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji. 
14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden 

raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są 
realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania. 

 
§38 

 
Procedura egzaminu sprawdzającego 

 
1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły niezwłocznie powołuje komisję. 

2. W przypadku śródrocznej, rocznej i końcowej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala śródroczną, roczną lub końcową ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3.  W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły; 
2) przewodniczący zespołu przedmiotowego; 
3) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
4) nauczyciel prowadzący pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. W przypadku rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania – komisja 
ustala roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 
zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 

5. W skład komisji mogą wchodzić: 
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1) dyrektor szkoły- jako przewodniczący komisji, 
2) wychowawca klasy, 
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
sprawdzającego, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie, może 
przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

 
 

§ 39 
 

Egzamin ósmoklasisty 
 
1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy 

egzamin zewnętrzny. 
2. Egzamin jest przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi w danym roku 

procedurami CKE. 
 

§ 40 
 

Wyniki egzaminu  
 
1. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom). 
 

 
§ 41 

 
Ocena zachowania 

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

 
1. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową. 
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2. Ocenę zachowania śródroczną, roczną i końcową począwszy od klasy czwartej 
ustala wychowawca klasy. Ocenianie zachowania ucznia polega na 
rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego 
oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 
i norm etycznych. 

3. W ocenianiu zachowania przyjmuje się następujące zasady: 
1) ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

a) nienaganne zachowanie się w szkole i poza nią, 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
d) dbałość o piękno mowy ojczystej, kulturę słowa i dyskusji, 
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
g) okazywanie szacunku innym osobom, 
h) kulturę osobistą,  
i) poszanowanie godności własnej i innych, 
j) udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz 

szkoły i środowiska, 
k) życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 
2) czynniki negatywne obniżające ocenę: 

a) celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników 
pozytywnych, 

b) postawa egoistyczna i samolubna, 
c) lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 
d) agresja, akty wandalizmu. 

4.  Uwagi i zachowanie zarówno pozytywne jak i negatywne są odnotowywane  
w dzienniku elektronicznym. 

5. Decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
innych nauczycieli. 

6. Wychowawca przy tej decyzji uwzględnia: 
1) opinię zespołu klasowego; 
2) samoocenę ucznia; 
3) dążenie ucznia do poprawy zachowania; 
4) dokumentację (odnotowanie rozmowy z rodzicami, uwagi w dzienniku 

lekcyjnym); 
5) opinię Publicznej i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy 

ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe. 

7. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub 
program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie 
ustala się oceny zachowania. 
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8. W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach wychowawca może 
odstąpić od uwzględnienia jednego z punktów składowych oceny zachowania. 

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w terminie 2 dni roboczych  od 
zakończenia rocznych  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

10. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

11. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze –jako przewodniczący komisji; 
2) wychowawca klasy; 
3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 
4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 
5) przedstawiciel Rady Rodziców.  

12. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna. 
13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin 

posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz 
z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna przy 
zachowaniu  procedur wymienionych w ust.6 pkt. 1) – 5). 

15. Dokumentację trybu oceniania stanowi wzór indywidualnej karty ucznia.  
16. Ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według 

następującej skali: 
1) wzorowe - wz., 
2) bardzo dobre – bdb.,  
3) dobre – db., 
4) poprawne - pop., 
5) nieodpowiednie – ndp., 
6) naganne – ng. 
Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża 
przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie 
lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają 
zachowanie gorsze niż przeciętne. 

17. Wyżej wymieniona skala dotyczy oceniania bieżącego, klasyfikacji śródrocznej, 
rocznej i końcowej. 

18. Oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
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19. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia zasad zachowania na bieżąco 
podejmowane są wobec niego działania wychowawcze w celu poprawy 
zachowania. Należą do nich: 

1)  przeprowadzenie rozmowy z uczniem (uczniami) o zachowaniu; 
2)  omówienie z rodzicami zachowania dziecka i ustalenie strategii współpracy  

rodziców ze szkołą; 
3)  przyjęcie ostatecznej wersji działania wspólnie z uczniem i rodzicami; 
4)  monitorowanie realizacji kontaktu i działań. 

20. W przypadku niepodporządkowania się zaleceniom statutowym Rada 
Pedagogiczna ustala ostateczną ocenę zachowania ucznia. 

21. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi 
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

22. Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, 
a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły. 

23. Ocena klasyfikacyjna zachowania: 
1) nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) ocena naganna nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub 

ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust.21. 
 

 
§ 42 

 
Kryteria ocen zachowania 

 
Wzorowe - otrzymuje uczeń, który: 
1) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich 

inicjatorem; 
2) interesuje się postacią patrona szkoły,  
3) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych 

kołach zainteresowań; 
4) reprezentuje godnie szkołę w konkursach, zawodach sportowych; 
5) wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, 

wychowawcę, organizację; 
6) nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na 

lekcje; 
7) zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy 

kolegów; 
8) przejawia troskę o mienie szkoły; 

9) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu: nosi obuwie zmienne  
i schludny wygląd; 

10) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 
11) nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki); 
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12) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym; 
13) wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, 

gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły 
grzecznościowe; 

14) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach 
publicznych; 

15) w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych; 
16) zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym; 
17) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje); 
18) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, 

członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.  
 
Bardzo dobre - otrzymuje uczeń, który: 
1) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników 

szkoły, kolegów, znajomych; 
2) przestrzega wymagań Statutu szkoły i norm społecznych, 
 
3) przejawia troskę o mienie szkoły; 
4) pomaga słabszym i młodszym kolegom; 
5) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów 

wobec innych; 
6) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych; 
7) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych; 
8) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 

9) przestrzega zasad higieny osobistej; 
10) nigdy nie ulega nałogom; 
11) nie spóźnia się na zajęcia szkolne; 
12) zawsze nosi  odpowiedni strój, zmienia obuwie; 
13) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły. 

 
Dobre - otrzymuje uczeń, który: 
1) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy 

własnej; 
2) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia; 
3) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi  

i rówieśnikami; 
4) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz 

klasy i szkoły; 
5) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów; 
6) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą; 
7) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na 

wycieczkach i imprezach szkolnych; 
8) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;  

9)  nie ulega nałogom; 
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10) rozumie i stosuje normy społeczne; 
11) szanuje mienie społeczne; 
12) przestrzega wymagań regulaminu szkolnego; 
13) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
14) nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy;  
15) wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, 

kolegów i pracowników szkoły;  
16) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem. 
 
Poprawne - otrzymuje uczeń, który: 
1) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 10 godzin lekcyjnych; 
2) sporadycznie spóźnia się na lekcje; 
3) nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy; 
4) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu; 
5) zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, 

sprzętu szkolnego; 
6) sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych; 
7) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu 

chęci naprawienia swojego błędu; 
8) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

9) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą; 
10) czasami zapomina obuwia zmiennego; 
11) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie; 
12) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich; 
13) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 
14) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły; 
15) używa zwrotów grzecznościowych; 
16) czasem pomaga koleżankom i kolegom. 
 
Nieodpowiednie - otrzymuje uczeń, który: 
1) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji; 
2)  wielokrotnie spóźnia się na lekcje; 
3)   
4) nie nosi, obuwia zamiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia; 
5)  niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne; 
6)  w sposób lekceważący odnosi się do  nauczycieli, pracowników szkoły, 

rodziców, osób starszych; 
7)  jest agresywny  w stosunku do rówieśników; 
8) lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespół klasowy; 

9) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa; 
10)  wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca  

przebieg uroczystości szkolnych; 
11)  używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią; 
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12)  nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, 
wyjazdy, zajęcia na basenie); 

13)  często zaniedbuje higienę osobistą; 
14)  ulega nałogom; 
15)  ma negatywny wpływ na swoich kolegów; 
16)  lekceważy ustalone normy społeczne; 
17)  nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania. 
 
Naganne - otrzymuje uczeń, który: 
1) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli; 
2) nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu 

uczniowskiego; 
3) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły; 
4) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża 

zdrowie własne i innych; 
5) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia; 
6) nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci 

naprawy swojego błędu; 
7) ulega nałogom; 
8) celowo niszczy mienie szkoły; 

9) wchodzi w konflikt z prawem; 
10) swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i ojczyzny. 
11) nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych. 
 
 

§ 43 
 

Tryb ustalania oceny zachowania 
 

1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami 
zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona 
być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. 

2. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu nauczycieli 
uczącego dany oddział. 

3. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień 
przed radą klasyfikacyjną. 

4. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej uzasadnienie oceny nagannej 
na piśmie. 

5. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy 
w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np. zgłoszenia przez 
uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na 
obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania. 

6. Na wniosek ucznia, którego zdaniem ocena zachowania jest zaniżona, 
wychowawca klasy jest zobowiązany do ponownego dokładnego 
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przeanalizowania tej oceny przy zasięgnięciu opinii klasy i pozostałych 
nauczycieli, a następnie ustalenie oceny zachowania.  

7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i muszą zawierać 
szczegółowo przedstawione, konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka, 
zdaniem odwołującego się, powinna być wystawiona. 

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych 
zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub 
opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej. 

9. O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej oceny  
z zachowania może ubiegać się uczeń, który:  
1) Systematycznie uczestniczył w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 
2) systematycznie usprawiedliwiał nieobecności; 
3) swoim zachowanie m nie stwarzał zagrożenia dla siebie i innych, 
4) nie został ukarany karami statutowymi; 
Uczeń lub jego rodzice przedstawiają wychowawcy informacje, które  
w znaczący sposób, zgodnie z kryteriami oceniania zachowania określonymi  
w statucie szkoły, mogą wpływać na zmianę oceny przewidywanej; wychowawca 
ponownie analizuje zebrane informacje o zachowaniu ucznia i utrzymuje, bądź 
ustala wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  
Uczeń lub jego rodzice, który uzyskał odmowę od wychowawcy podwyższenia 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ma prawo tego samego dnia zwrócić 
się z prośbą o umożliwienie podwyższenia oceny do dyrektora szkoły; 

10. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji.  

11. W skład komisji wchodzą:  
a. dyrektor szkoły (jako przewodniczący komisji),  
b. wychowawca klasy  
c. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 
d. przedstawiciel samorządu uczniowskiego 
e. przedstawiciel rady rodziców  

12. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie może być niższa od wcześniej 
ustalonej przez wychowawcę.  

13. Z prac komisji sporządza się protokół, który jest przechowywany w dokumentacji 
szkolnej jako załącznik do arkusza ocen. Zawiera on: 
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 1) skład komisji 
 2) termin posiedzenia komisji 
 3) wynik głosowania  
 4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem  

 
 

§ 44 
 

Promowanie i ukończenie szkoły 
 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, 
jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna 
może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły 
podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców 
ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy 
oddziału. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne 
pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada 
pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym. 

6. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia 
tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi). 

7. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, Uczeń, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych 
zajęć. 
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9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden 
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia będą 
realizowane w klasie programowo wyższej.   

10. Uczeń kończy szkołę, jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej, na którą składają się 
roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie  
programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, 
uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem 
ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie 
dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów. 

11. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania., 

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  
i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują  
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł 
laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny 
klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę 
końcową celującą. 

13. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest 
klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. 
Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie 
wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

14. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym. 

15. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród  
i wyróżnień za wyniki w nauce oraz inne znaczne osiągnięcia. 

16. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na  upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym. 

 
 

§ 45 
 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne 
 
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, 

uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne 



 

 

67

promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy 
programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, 
otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji  
z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza 
się osiągnięcia określone przez kuratora oświaty. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia 
szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim                   
i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje 
się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej 
dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 
nauczania. 

7. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   
przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym 
przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

8. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego 
zarachowania. 

9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia 
szkoły oraz zaświadczeń.  

10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 
dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji 
przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę. 

11. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu,  zaświadczenia  uczeń lub 
absolwent może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej 
lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 
 
 

§ 46 
 

Pracownicy szkoły 
 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 

określają odrębne przepisy. 
3. W szkole podstawowej można tworzyć następujące stanowiska obsługi: 

1) sprzątaczki; 
2) robotnik gospodarczy; 
3) pracownik stołówki szkolnej;; 
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4) sekretarka; 
4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza 

dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 
5. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący. 

 
 

§ 47 
 

Pedagog szkolny 
 

1. W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego.  
2. Zadania pedagoga szkolnego: 
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych;  
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do 
rozpoznanych potrzeb; 

3) organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;  

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa  
w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców  
i nauczycieli;  

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających 
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa  
w odrębnych przepisach;  

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz 
uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku 
kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca 
zawodowy;  

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

 
 

§ 48 
 

Zadania nauczycieli 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest 
odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do zadań nauczycieli poszczególnych przedmiotów należy w szczególności: 
1)   prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, wybór optymalnych form 

organizacyjnych i metod nauczania motywowanie uczniów do aktywnego 
udziału w lekcji; 
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2)   kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, 
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze 
wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

3)   tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 
dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych 
niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, 
pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

4)   dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 
w uczeniu się potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej; 

5)   bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy 
i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie 
rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej 
w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu. Nauczyciele mają obowiązek 
systematycznego wystawiania ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym, 
(elektronicznym), powinni uwzględniać różne okoliczności domowe i życiowe 
u swych uczniów, które mogą mieć negatywny wpływ na ocenę i wywiązanie 
się z pracy domowej; 

6)   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, umożliwienie rozwijania 
zdolności i ich zainteresowań poprzez: 
a) zachęcanie do uczestnictwa w dostępnych formach zajęć, olimpiadach 

i konkursach, 
b) pomoc w przygotowaniu się uczniów do udziału w konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych, 
c) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających 

potrzebę i zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przy 
wykorzystaniu aktywnych metod pracy, przy czym liczba uczestników 
zajęć nie może przekroczyć 8 osób;  

7) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 
rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

8) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 
9) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 
10) aktywny udział w życiu szkoły; 
11) przestrzeganie dyscypliny pracy, natychmiastowe informowanie dyrektora 

o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć; 
12) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, współpraca ze 

specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę 
zdrowotną i inne formy pomocy; 

13) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie 
godności osobistej ucznia. Nauczyciel powinien przestrzegać zasady 
ilościowego obciążenia uczniów klasówkami i sprawdzianami w ciągu dnia 
i tygodnia; 
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14) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 
15) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze; 
16) rozwiązywanie problemów i konfliktów w szczególności z wykorzystaniem 

zasad mediacji; 
17) dokonanie wyboru podręczników spośród dopuszczonych do użytku 

szkolnego i programu nauczania lub opracowanie własnego programu 
nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 
przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

18) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę 
w klasie pierwszej szkoły podstawowej; 

19) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej; 

20) przestrzeganie zapisów statutowych; 
21) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 
22) na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów; 
23) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną; 
24) dbanie o bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie szkoły 

a) w trakcie jednostki lekcyjnej nauczyciel danego przedmiotu, 
b) podczas przerw oraz przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel dyżurujący, 
c) podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek 

nauczyciele – organizatorzy mogą korzystać w miarę potrzeb z pomocy 
rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczycieli za 
bezpieczeństwo wszystkich dzieci, 

d) za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada 
osoba prowadząca te zajęcia, 

e) w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia uczniów, nauczyciel 
jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeby 
powiadomić rodziców lub wezwać lekarza,  

25) sprawdzenie przed rozpoczęciem swoich zajęć czy warunki w szkole nie 
stwarzają zagrożeń dla zdrowia, czy życia uczniów oraz bezzwłoczne 
zgłaszanie zauważonych zagrożeń dyrektorowi szkoły; 

26) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 
27)  w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używanie tylko 

sprawnego sprzętu; 
28) dbanie o poprawność językową uczniów; 
29) doskonalenie w miarę możliwości swoich umiejętności dydaktyczno - 

wychowawczych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez: 
a) samokształcenie, 
b) udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych, 
c) uczestnictwo w organizowanych kursach przedmiotowych, 
d) zdobywanie poszczególnych stopni awansu zawodowego. 

 
 



 

 

71

§ 49 
 

Zadania wychowawców klas 
 
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca 

prowadzi swój oddział przez klasy I-III, a następnie przez klasy IV-VIII. 
3. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

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

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

klasowym oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 
4)  dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły oraz badanie przyczyn 

opuszczania przez nich zajęć; 
5) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość 

i estetykę zarówno klasy, jak również terenu szkoły; 
6) korzystanie w swej pracy z pomocy ze strony Publicznej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej; 
7) pisemne powiadomienie o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) 

stopniu niedostatecznym na trzy tygodnie przed klasyfikacją za 
potwierdzeniem odbioru; 

8) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 
powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych 
(rocznych);  

9) uczestniczenie w zebraniach wywiadowczych; 
10) przygotowanie ucznia do życia i funkcjonowania w społeczeństwie; 
11) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez 

wychowanka. 
4. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków 
rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój 
fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa 
i zaufania; 

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (dzieci nowoprzyjęte do 
przedszkola i kl. I) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami; 

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

5) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 
6) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie; 
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7) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik 
uczenia się; 

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

9) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce:  
a) zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia 
w nauce,  

b) analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, 
nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce,  

c) pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia 
wyników w nauce, 

d)  czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  
e) badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych,  
f) udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) 

opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu 
materiału, 

10)  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania 
właściwych postaw moralnych przez: 
a) kształtowanie właściwych stosunków między uczniami — życzliwości, 

współdziałania, wzajemnej pomocy, 
b) wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa 

i przyjaźni, 
c) kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, 

odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu 
szkoły, 

d) rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich, 
11) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów 

w życiu szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością  
w kołach i organizacjach; 

12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości 
i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, 
biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone 
szkoły”; 

13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie 
pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do 
wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez 
powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami 
organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami 
ducha i charakteru; 

14) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 
higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole 
i poza szkołą; 
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15) współpraca z higienistką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach 
ich zdrowia; 

16) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 
17) występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie 

pomocy. 
5. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu 

opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania 
nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić własne formy nagradzania  
i motywowania wychowanków. 

6. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 
dotyczących klasy: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen; 
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 
3) wypisuje świadectwa szkolne; 
4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie 

z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora oraz uchwałami 
Rady Pedagogicznej. 

8. Wychowawca jest zobowiązany zapoznać z ZWO: 
1) uczniów – na pierwszej lekcji do dyspozycji wychowawcy klasowego; 
2) rodziców – na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym. 

 
 

§ 50 
 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 
 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 
którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez 
szkołę. 

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

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach 
wyznaczonych przez dyrektora szkoły według zasad zawartych w Regulaminie 
Dyżurów Nauczycieli. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia 
z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia 
powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 

5. Nauczyciel zaznajamiania uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi 
bezpieczeństwo i higienę pracy.  

6. Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, 
w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia 
stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. 
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7. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych 
przerw międzylekcyjnych. 

8. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego w szkole. 

9. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 
przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych 
i zagranicznych, obowiązującej w szkole. 

10. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 
1) sprawdza 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 celem 
usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo 
odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia nauczyciel powiadamia rodziców, 

jeśli zaistnieje taka potrzeba udziela mu pierwszej pomocy; 
4) w razie nagłego wypadku powiadamia dodatkowo dyrektora szkoły; 
5) powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować 

zauważone błędy; 
6) dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu; 
7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali 

lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 
11. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie 

zagrożenia. 
 
 

§ 51 
 

Regulamin pracy 
 

1. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej obowiązuje Regulamin 
Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły. 

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień 
zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy 
pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem. 

3. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym 
względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub 
innych pracowników szkoły. 
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ROZDZIAŁ IX 
 
 

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 
 

§ 52 

Członkowie społeczności szkolnej 
 

1. Członkiem społeczności szkolnej staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły 
w określony przez zasady przyjmowania sposób. 

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkowstwo 
społeczności szkolnej. 

3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne  
z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka. 

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu 
na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, 
narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek 
inne. 

 
 

§ 53 
 

Traktowanie członków społeczności szkolnej 
 

1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu 
traktowaniu lub karaniu. 

2. Żaden członek społeczności nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji 
w sferę jego życia prywatnego. 

3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka 
społeczności ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane 
i karane. 

4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia  
w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii. 
 

 
§ 54 

 
Prawa uczniów 

 
1. Wychowankowie oddziału przedszkolnego mają prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczego 
i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i programem 
wychowania w oddziale; 
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2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony 
i poszanowania jego godności osobistej; 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - 
dydaktycznym. 

2. Wymienione w pkt. 1) - 3) prawa dziecka realizowane są w trakcie 
organizowanego i prowadzonego procesu wychowawczo - dydaktycznego,  
z zachowaniem form zgodnych z metodyką i programem wychowania  
w przedszkolu we współpracy z domem rodzinnym dziecka. 

3. Każdy uczeń szkoły ma prawo do:  
1) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły; 
2) przedstawienia dyrektorowi szkoły, wychowawcy klasy i innym nauczycielom 

swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień; 
3) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, 

koleżeńskich; 
4) prawo do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 
5) przejawiania inicjatywy społecznej i obywatelskiej, może należeć do wybranej 

przez siebie organizacji społecznej; 
6) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 
7) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 
8) reprezentowania szkoły w różnych konkursach, przeglądach, zawodach  

i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami oraz 
pomocy w przygotowaniu do nich; 

9) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, w okresie świąt i ferii – w tym 
czasie nie zadaje się zadań domowych; 

10) powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie 
pisemnych sprawdzianów wiadomości - kartkówki z 3 ostatnich lekcji nie 
muszą być zapowiadane; 

11) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie 
z zasadami ZWO; 

12) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków 
społeczności szkolnej; 

13) dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza, gdy nie radzi sobie  
z opanowaniem materiału; 

14) prosić nauczyciela o powtórzenie, (objaśnienie) trudnej partii materiału  
i uzyskać tę pomoc; 

15) znać przewidywane dla niego oceny śródroczne, roczne i końcowe  
z poszczególnych przedmiotów i zachowania, zgodnie z zapisem w Statucie; 

16) egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego i poprawkowego; 
17) wyjazdu do kina, teatru, muzeum, na wystawę i wycieczki zorganizowane 

przez szkołę – szczegółowe postanowienia organizacji wycieczek szkolnych 
zawierają odrębne przepisy; 



 

 

77

18) co najwyżej dwóch całolekcyjnych pisemnych prac w tygodniu i nie więcej niż 
jednej dziennie; 

19) zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji według zasad określonych w 
Systemie Oceniania Wewnątrzszkolnego (pomocy przez uczestnictwo w 
zajęciach dydaktyczno wyrównawczych, specjalistycznych oraz 
indywidualizacji pracy na lekcjach; 

20) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 
21) zwracania się do dyrektora, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach 

osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 
22) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one 

praw innych; 
23) zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji dyrektora wydanej 
na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie 
zwolnienie; 

24) prawo do poznania programów nauczania z poszczególnych przedmiotów 
oraz zasad oceniania; 

25) prawo do opieki wychowawczej i zdrowotnej, korzystania z pomocy pedagoga 
i psychologa; 

26) prawo do uzyskania informacji na temat swojej wiedzy; 
 
 

§ 55 
 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 
 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do 
wychowawcy. 

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 
3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 
4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 
5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do 

wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata. 
6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się 

bez rozpatrzenia. 
7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki 

służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania 
wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną o sposobie rozstrzygnięcia 
sprawy. 

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie jej rozstrzygnięcia 
otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny. 
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10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają 
osoby, na które dekretowano skargę. 

11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbywać się w możliwie najszybszym terminie. 
 
 

§ 56 
 

Obowiązki uczniów 
 

1. Każdy uczeń ma obowiązek: 
1) systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 
2) uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, systematycznie przygotowywać się 

do nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie, a także rzetelnie 
poszerzać swoją wiedzę i umiejętności; 

3) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 
edukacyjnych; 

4) postępowania zgodnie z dobrem szkoły, współtworzenia jej autorytetu– na 
terenie szkoły; ucznia obowiązuje skromny, czysty i estetyczny ubiór. Na 
uroczystości szkolne obowiązuje ubiór odświętny; 

5) dbania o piękno mowy ojczystej; 
6) właściwego zachowania się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 

oraz wobec pozostałych uczniów; 
7) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 
8) dbania o honor szkoły, godnego jej reprezentowania i wzbogacania jej 

dobrych tradycji, czczenia patrona i sztandaru szkoły; 
9) traktowania z szacunkiem symboli narodowych (hymn, godło, flaga); 
10) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie; 
11) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 
12) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym  

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 
d) zachowania tajemnicy dyskusji korespondencji w sprawach osobistych, 

powierzonych w zaufanie, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu 
i zdrowiu powierzającego, 

13) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora, nauczycieli 
oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 

14) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się  
o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły; 

15) zmieniania obuwia w szatni szkolnej; 
16) przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji oraz uzupełniania 

braków wynikających z absencji; 
17) poprawnego zachowania podczas lekcji i przerw, dbania o kulturę słowa; 
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18) wyłączania podczas zajęć szkolnych telefonów komórkowych oraz innych 
urządzeń zakłócających proces nauczania; 

19) poszanowania mienia szkoły; 
20) noszenia jednolitego stroju na zajęciach wychowania fizycznego (biała 

koszulka, czarne lub granatowe spodenki oraz sportowe obuwie); 
21) dbania o higienę i należyty wygląd zewnętrzny; estetyczny schludny ubiór; 
22)  podkreślania uroczystości szkolnych, egzaminów odpowiednim strojem 

galowym; 
23) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział 

traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 
24) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni 

szkolnej; 
25) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości; 
26) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów: nie palić tytoniu, nie pić 

alkoholu, nie używać środków odurzających, nie wykorzystywać w sposób 
niewłaściwy swojej siły fizycznej; 

27) pomagania kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności 
powstałe z przyczyn od nich niezależnych; 

28) po przybyciu do szkoły uczniowi zabrania się samowolnego opuszczania 
obiektu do czasu zakończenia zajęć w danym dniu. 

2. Uczniom nie wolno: 
1) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu; 
2) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu  

i życiu; 
3) nosić prowokacyjnych strojów i ozdób,  
4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 
5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 
6) rejestrować przy pomocy urządzeń elektronicznych obrazów i dźwięków bez 

wiedzy i zgody zainteresowanych; 
7) zapraszać obcych osób do szkoły. 

3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne 
zgromadzone w szkole. W przypadku ich zniszczenia, uczeń i jego rodzice 
(opiekunowie prawni) odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez 
ucznia szkody. 

 
 

§ 57 
 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
 
1. W trakcie trwania zajęć szkolnych obowiązuje zakaz używania telefonów 

komórkowych i urządzeń teleinformatycznych przez uczniów. Uczeń  na 
odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły 
w/w urządzenie. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 
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3. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczniowie zostawiają telefony  
w zamkniętych szafkach w szatni. 

4. Za zgodą nauczyciela jest możliwe używanie telefonów i urządzeń 
teleinformatycznych w celach dydaktycznych. 

5. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami uczeń może skorzystać  
z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

6. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na  lekcjach lub na terenie szkoły 
nauczyciel odnotowuje ten fakt w  dzienniku elektronicznym. Nauczyciel ma 
prawo przechować telefon lub inne urządzenie, poinformować o zaistniałym 
fakcie rodzica i wspólnie z nim zdecydować o terminie oddania. Telefon jest 
zabezpieczony w sekretariacie szkoły. 

7. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia może 
skutkować wezwaniem rodzica do szkoły. 

 
 

§ 58 
 

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach 
szkolnych 

 
1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub 

ważną przyczyną losową. 
2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie 

trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły. 
3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela 

wychowawca klasy, nauczyciel uczący lub dyrektor szkoły. Nieobecności uczniów 
na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie 
oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie 
nieobecności. 

4. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej 
nieobecności w szkole w terminie do tygodnia obecności w szkole po okresie 
obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych. 

5. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko 
i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.   
W klasach I- III dziecko odbierają osobiście rodzice.  

6. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć 
dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora 
szkoły. 

7. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń 
systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje 
prawidłowo obowiązku szkolnego. 

8. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco dyrektorowi szkoły 
informacje związane z frekwencją uczniów. 
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§ 59 
 

Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć – WF oraz drugiego języka 
obcego 

 
1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:  

1) W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych 
możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, 
na wniosek rodzica ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych 
ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony  
w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania 
fizycznego.  

2) W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości 
uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły 
zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest 
obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że 
rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas 
trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich 
lekcji w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”. 

2. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub 
zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora 
szkoły. 

3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego nauczania  zwalania do końca danego etapu edukacyjnego 
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka 
nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności 
nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji 
okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców 
(prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły. 
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§ 60 
 

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej. 
 

1. Do szkoły podstawowej przyjmowani są uczniowie z obwodu własnego na 
podstawie wykazu uczniów sporządzonego przez Urząd Gminy, którzy w danym 
roku kalendarzowym kończą 7 lat. 

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

3. Do szkoły uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 15 lat. Podlegają oni 
obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. 

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 
dziecko które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat, jeżeli wykazuje 
psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Dziecko 6 -letnie może 
rozpocząć naukę w szkole, jeśli uprzednio było objęte wychowaniem 
przedszkolnym. Wymogu tego nie stosuje się, gdy dziecko posiada pozytywną 
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia 
spełniania obowiązku szkolnego.  

5. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje 
dyrektor. 

6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie przez dziecko 
obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż o 1 rok. 

7. Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły 
w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej. 

8. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu szkolnego na wniosek rodziców, 
jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. 

9. Na wniosek rodziców ucznia lub opiekunów prawnych oraz po zasięgnięciu opinii 
Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dyrektor może zezwolić na 
pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.  

10. Cykl kształcenia obejmuje dwa etapy: 
1)  I etap edukacyjny trwający 3 lata, to jest klasy I, II, III oraz 
2)  II etap edukacyjny trwający 5 lat obejmujący klasy IV, V, VI, VII, VIII. 
3) w szkole filialnej w Pstrągówce obejmuje jeden etap edukacyjny i trwa 3 lata. 

11. W szkole istnieje oddział przedszkolny obowiązkowego rocznego przygotowania 
dla dzieci pięcio- i sześcioletnich realizujący program wychowania 
przedszkolnego na podstawie, zarządzenia wydanego przez organ prowadzący 
szkołę – Urząd Gminy. Funkcjonowanie oddziału określają przepisy zawarte  
w regulaminie oddziału przedszkolnego, który jest załącznikiem do statutu.  

12. Funkcjonowanie oddziału  określają przepisy zawarte w regulaminie przedszkola, 
który stanowi oddzielny dokument.  

13. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się uczęszczanie dziecka do szkoły 
podstawowej  
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14. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku 
szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może 
otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub 
ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego 
przez szkołę, jeśli dyrektor udzieli zezwolenia na taką formę spełniania 
obowiązku. 

15. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do: 
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowania się do zajęć. 

16. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 
zamieszkałe w obwodzie szkoły przez: 
1) kontrolowanie wykonania obowiązku uczęszczania dzieci do szkoły, a także 

współdziałania  z rodzicami w realizacji obowiązku; 
2) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego; 
3) informowanie w terminie do 15 września dyrektorów szkół, z których obwodów 

uczniowie realizują obowiązek szkolny w obwodzie szkoły. 
17. Organ prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany przesłać do szkoły 

informację o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci od 3 do 18 lat. 
18. Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 
 

§ 61 
 

Nagradzanie uczniów 
 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:  
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania; 
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie i wzorową postawę; 
3) reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 
4) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach 

sportowych; 
5) wzorową działalność na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 
6) zaangażowanie w działalność samorządu uczniowskiego, charytatywną; 

2. Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy, 
Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców. 

3. Rodzaje nagród: 
1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy; 
2) pochwała dyrektora wobec klasy; 
3) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 
4) dyplom uznania, 
5) nagroda rzeczowa; 
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a) w klasach I – III wszyscy uczniowie otrzymują książki z dedykacją, a na 
zakończenie klasy III dodatkowo dyplom, w klasach IV – VIII za uzyskanie 
średniej ocen co najmniej 5,00 i co najmniej bardzo dobre zachowanie, 

6) świadectwo z wyróżnieniem – dla uczniów klas IV – VIII – za uzyskanie 
średniej ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie; 

4. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców. 
 
 

§ 62 
 

Karanie uczniów 
 

1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za: 
1) nieprzestrzeganie zapisów statutu; 
2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach – wagarowanie; 
3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających; 
4) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia; 
5) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności 

szkolnej. 
2. Rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy w indywidualnej rozmowie; 
2) wpisanie uwagi w dzienniku elektronicznym i upomnienie wychowawcy klasy 

na forum zespołu klasowego; 
3) upomnienie dyrektora na forum klasy; 
4) obniżenie przez wychowawcę oceny zachowania - zgodnie z WOS; 
5) upomnienie dyrektora wobec społeczności szkolnej; 
6) pisemne powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) o złym  zachowaniu 

ucznia; 
7) nagana dyrektora udzielona w obecności rodziców ucznia; 
8) pozbawienie prawa do pełnienia ważnych funkcji społecznych na terenie 

szkoły; 
9) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 
10)  nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych 

przez szkołę do momentu zniesienia kary przez dyrektora szkoły na wniosek 
wychowawcy; 

11)  nietypowanie ucznia do reprezentowania szkoły do momentu zniesienia kary 
przez dyrektora na wniosek wychowawcy; 

4. Przy wymierzeniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy 
ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych 
następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim 
obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele 
zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować. 

5. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 
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6. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Może być 
zastosowana wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku,  
a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu 
wychowawczego. 

7. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.  
8. Udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku elektronicznym. 
9. Rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary względem ucznia, które 

wnoszą do dyrektora, za pośrednictwem wychowawcy. 
10. Odwołanie rozpatruje dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i przedstawicielem 

samorządu uczniowskiego w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania. 
11. Decyzja komisji jest ostateczna.  
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ROZDZIAŁ X 
 
 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 
 
 

Regulamin Oddziału Przedszkolnego przy  
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej 

 
§ 1 

 
Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).  
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r.w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 
2017 r. poz. 694).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły  I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii  
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 w sprawie 
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591). 

6. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej. 
 
 

§ 2  
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Adres Oddziału Przedszkolnego: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Szufnarowej. 

2. Nazwa używana w pełnym brzmieniu: Oddział Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II  w Szufnarowej. 

3. Oddział Przedszkolny jest przedszkolem publicznym tzn. prowadzi bezpłatne 
nauczanie i wychowanie na podstawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 

4. Działalność Oddziału Przedszkolnego finansowana jest z budżetu Gminy. 
5. Oddział Przedszkolny jest jednostką nieferyjną. 
6. Celem pracy Oddziału Przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju 

dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania 
nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, 
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sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do 
prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do 
podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

 
 

§ 3 
 

Cele i zadania przedszkola 
 

Oddział przedszkolny pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze  
i kształcące. 
 

1. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach 
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 
Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia 
podtrzymywanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą i 
wspierającą działania wychowawcze rodziców. 

2. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i 
edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, 
zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej. 

3. Cele szczegółowe: 
a. Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa 

oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju; 
b. Stymulowanie rozwoju wychowanka; 
c. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych 

ludzi i otaczającego go świata; 
d. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych; 
e. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 

    
  
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, w oddziale przedszkolnym 
wspomaga się rozwój, wychowuje i kształci dzieci w wielu obszarach: 
- Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi  

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych  

i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 
- wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 
- wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują  

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 
- wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 
- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 
- wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem; 
- wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec; 
- wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne; 
- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 

budzenie zainteresowań technicznych; 
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- pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu 
zagrożeń; 

- wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 
- wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 
- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; 
- wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 
 
 
Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 
 

1. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia  
i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej. 

2. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie 
więzi uczuciowej z rodziną. 

3. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowych. 
4. Integrowanie treści edukacyjnych. 
5. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka z wykorzystaniem jego własnej 

inicjatywy. 
6. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka. 
7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w celu udzielenia 

dziecku pomocy specjalistycznej. 
8. Zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
9. Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej  
i religijnej. 

10. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na 
sali gimnastycznej, placu zabaw i boisku szkolnym, a także w trakcie zajęć 
poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki). 

11. Oddział przedszkolny realizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym 
czasie dzieci nieuczęszczające na lekcje religii mają zapewnioną opiekę 
nauczyciela. 

12. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez 
rodziców lub prawnych opiekunów obowiązku przyprowadzania lub odbierania 
dzieci z oddziału przedszkolnego. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 
określa regulamin. 

§ 4 
 

1. Zadania, o których mowa w § 2 realizowane są we współpracy z: 
a) rodzicami; 
b) poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 
c) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 
d) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

2. Wszyscy pracownicy placówki przyczyniają się do dbałości o klimat  
i atmosferę, przestrzegając zasad współżycia społecznego.  
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§ 5  
 

Współpraca z rodzicami 
 

 
1. W oddziale przedszkolnym prowadzona jest systematyczna współpraca  

z rodzicami w celu jednolitego oddziaływania wychowawczego. 
2. W ramach współpracy nauczyciel oddziału przedszkolnego: 

a) systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych  
i kształcących realizowanych w oddziale przedszkolnym, 

b) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania 
przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych 
tam wiadomości i umiejętności, 

c) informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza 
ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności 
na jakie natrafiają, 

d) informuje rodziców o wynikach prowadzonej diagnozy oraz przekazuje 
informację o gotowości szkolnej tych dzieci, które w danym roku mają 
rozpocząć naukę w szkole, 

e) zachęca rodziców do współdecydowania np. wspólne organizowanie 
wydarzeń, w których biorą udział dzieci. 

 
 

§ 6  
 

Organy Oddziału Przedszkolnego 
 
Organami oddziału przedszkolnego są: 
 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej. 
2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej. 
3. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Szufnarowej. 
4. Szczegółowe kompetencje w/w organów zawiera Statut Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Szufnarowej. 
 
 

§ 7  
 

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego 
 
 

1. Zapisy do oddziału przedszkolnego odbywają się w terminie wyznaczonym 
przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do 31 marca, roku, w którym 
rozpoczynają się zajęcia. 

2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat. 
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 
powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy  9 lat. 
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4. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne w oddziale przedszkolnym. 

5. Dyrektor szkoły jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie,  
w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego. 

6. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu 
obowiązek przedszkolny w oddziale przedszkolnym w miesiącu wrześniu 
każdego roku szkolnego „Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego”. 

 
 
 

§ 8 
 

 
1. Przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie 

złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych „Kart 
zgłoszeń do oddziału przedszkolnego”. 

2. Złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest 
potwierdzeniem zgody na proponowane przez Szkołę Podstawową  
w Szufnarowej warunki i zobowiązaniem do ich przestrzegania. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału 
przedszkolnego obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym 
terminie prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do oddziału 
przedszkolnego”. 

 
 

§ 9 
 

Organizacja Oddziału Przedszkolnego 
 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji roku szkolnego opracowany przez Dyrektora 
Szkoły.   

2. Arkusz organizacji zatwierdza Organ Prowadzący. 
3. W arkuszu organizacji określa się w szczególności: 

a. liczbę pracowników, 
b. czas pracy oddziału przedszkolnego, 
c. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez 

Organ Prowadzący. 
 

 
§ 10 

 
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu  

o program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku szkolnego 
przez Dyrektora Szkoły. 

2. W oddziale przedszkolnym zajęcia przeznaczone na realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego prowadzone są przez 5 godzin 
dziennie. 
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3. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 
4. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do 

potrzeb  
i możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi 30 minut. 

5. Czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są 
przeprowadzane dwa takie zajęcia. 

6. Dla oddziału przedszkolnego prowadzony jest elektroniczny dziennik zajęć 
przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno –
wychowawczej w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola 
wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska  
i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska 
rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, odnotowuje się 
obecność wychowanków na zajęciach.  

7. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w sposób 
planowy. 

8. Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w oddziale 
odbywa się z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka, 
potwierdzonego przeprowadzoną obserwacją . 

9. Na początku roku szkolnego przeprowadza się diagnozę wstępną celem 
zdiagnozowania potrzeb i możliwości dzieci i w razie potrzeby – opracowania 
indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który 
będzie realizowany w oddziale przedszkolnym w roku poprzedzającym 
rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. 

10. Na zakończenie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym przeprowadza się 
analizę gotowości do podjęcia nauki w szkole. Celem tych badań jest 
zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: 

a. rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia 
nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, 
odpowiednio do potrzeb, wspomagać, 

b. pracownikom poradni psychologiczno –pedagogicznej, w razie potrzeby 
pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

 
 

§ 11 
 

1. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia 
ustalony przez nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny  
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań 
rodziców. 

2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci 
oraz czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

 
 

§ 12 
 

1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do 
piątku. 

2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo. 
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§ 13 
 

1. Rodzice na początku roku szkolnego potwierdzają własnoręcznym podpisem 
zgodę na uczestnictwo dziecka w dodatkowych zajęciach organizowanych na 
terenie szkoły np. z logopedą, specjalistą od gimnastyki korekcyjnej, 
katechetą. 

2. Rodzice wypełniają arkusz z danymi osobowymi – wyrażają tym samym zgodę 
na ich przetwarzanie – adres i telefony do rodziców są dostępne pracownikom 
szkoły w razie konieczności kontaktu z nimi. 

 
 

§ 14  
 

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych 
 

1. Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w oddziale przedszkolnym 
sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad 
dziećmi może sprawować inny pracownik szkoły. 

2. Rozkład dnia uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego pobytu  
w oddziale przedszkolnym i ich różnorodność, w tym pobyt na świeżym 
powietrzu. 

3. Sala zajęć posiada właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację  
i ogrzewanie. 

4. Stoliki, krzesła i wyposażenie sali dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju 
ich działalności. 

5. Dzieci mogą korzystać z opieki higienistki szkolnej. 
6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do 

powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki. 
7. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka,  

w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu  
w oddziale przedszkolnym – do niezwłocznego odebrania dziecka. 

 
 

§ 15 
 

1. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem szkoły: 
a. w trakcie zajęć poza terenem szkoły opiekę nad dziećmi sprawuje 

nauczyciel wraz z osobą wspomagającą, którą może być inny 
pracownik szkoły lub rodzic; 

b. osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej lub 
rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel; 

c. każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „Karta wycieczki”; 
d. w trakcie wyjść dzieci poza teren szkoły, nauczyciel zobowiązany jest 

do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym  
i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren; 

e. przed każdym wyjściem na plac zabaw teren musi być sprawdzony 
przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 
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§ 16 
 

 
1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego 

szczegółowo określa Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z 
oddziału przedszkolnego. 

 
 
 

Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 
 

 
I. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola 
 

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez 
rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich 
bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. 

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. Osoby 
przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są : rozebrać dziecko 
w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy, do której 
uczęszcza. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego 
bezpieczeństwo ponosi przedszkole. 

3. Nauczyciel przedszkola ani żaden pracownik przedszkola nie ponosi 
odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 
pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do 
budynku, w szatni, pozostawione przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć. 

4. Rodzice ( opiekunowie prawni ) przyprowadzają dzieci 5-6 letnie do sali na  
godz. 8.00.  

5. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest 
zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one 
bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. 

6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola 
dzieci zdrowe i czyste. 

7. W trosce o zdrowie innych dzieci, w przypadku podejrzeń nauczycielki  
o chorobie dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne) nauczycielka 
ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania okazania 
aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. 

8. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków typu: antybiotyk, 
sterydowych, itp. 

9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielom wszelkich poważnych 
dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. 
Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie. 

10. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice 
zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 
zakończenie leczenia. 
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II. Odbieranie dzieci z przedszkola 
 

1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców ( prawnych 
opiekunów) lub inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców 
(prawnych opiekunów), zdolne do podejmowania czynności prawnych. 
Pisemne upoważnienie składa się w Karcie Zapisu do przedszkola w danym 
roku szkolnym i obowiązuje ono przez cały rok szkolny lub do odwołania. 
Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać  
w każdej chwili odwołane lub zmienione. 

2. Rodzice ( prawni opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za 
bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną 
osobę. 

3. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne 
oświadczenie woli rodziców lub prawnych opiekunów, po wcześniejszym 
pisemnym złożeniu wniosku z uzasadnieniem. 

4. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią 
odbierającą dziecko jak i za odebrane przez nią dziecko. 

5. Osoby wymienione zobowiązane są do osobistego odbioru od nauczyciela 
opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie 
opiekę nad dziećmi. 

6. Odbiór dziecka następuje o godzinie określonej w podziale godzin. 
7. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko  

z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść 
dopiero wtedy, gdy rodzic ( prawny opiekun) dziecka dotarł na miejsce pobytu 
grupy. 

8. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie 
chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko 
nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub ( w przypadku jego 
nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie  
z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.  

9. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające 
dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o 
zamiarze odebrania dziecka. 

10. W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu 
dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za 
jego bezpieczeństwo. 

11. W szczególnym przypadku dziecko może być odebrane przez osoby nieujęte  
w oświadczeniu po uprzednim telefonicznym powiadomieniu dyrektora 
placówki lub nauczyciela. 

12. W szczególnych sytuacjach w przypadku telefonicznej prośby rodzica, 
upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon 
sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą 
sytuację należy odnotować. 

13. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów 
zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych (szczególnie numerów 
komórkowych ) rodziców, prawnych opiekunów dzieci. W dzienniku nauczyciel 
odnotowuje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola. 

14. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy 
sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go. 
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15. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 
zamierzającej odebrać dziecko ( na przykład upojenie alkoholowe) będzie 
wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

16. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie 
poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest 
zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania 
kontaktu z rodzicami (opiekunami) dziecka. 

17. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego  
z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 
III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia 
się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki 
 

1. Dzieci 5-6 letnie powinny być odbierane z przedszkola zgodnie z podziałem 
godzin. 

2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach 
pracy przedszkola (sytuacje losowe), rodzice lub prawni opiekunowie 
zobowiązani są do poinformowania nauczyciela lub dyrektora o zaistniałej 
sytuacji oraz uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.  

3. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, 
nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka 
(prawnych opiekunów) .  

4. W przypadku , gdy pod wskazanym numerem telefonów ( praca, dom) nie 
można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców ( prawnych opiekunów), 
nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną 
godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat Policji, o 
niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka 
w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców. 

5. Jeżeli mimo podjętych działań nie uda się skontaktować się z rodzicami lub 
osobami przez nich upoważnionymi, dyrektor podejmuje decyzję o 
powiadomieniu Policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić 
protokół zdarzenia, podpisany przez świadków. Całość zdarzenia powinna się 
odbywać pod nadzorem Policji. Dalsze czynności związane  z umieszczeniem 
dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym podejmuje Policja. 

 
 
IV. Postanowienia końcowe 
 

1. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby 
przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym 
opiekunom) lub upoważnionej osobie. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników oddziału przedszkolnego, 
rodziców, opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola oraz 
osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci. 

3. Rodzice zapoznają się z procedurą na początku roku szkolnego. 
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§ 16  
 

Zadania nauczyciela Oddziału Przedszkolnego 
 

 
1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu 

wychowanków. 
2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności  

i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej 
aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy. 

3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na 
poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej  
i przyrodniczej. 

4. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno –wychowawczą w oparciu o wybrany 
program wychowania w oddziale przedszkolnym –odpowiada za jego jakość. 

5. Nauczyciel przeprowadza w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym 
jest możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę 
gotowości dziecka do nauki w szkole. 

6. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z pedagogiem, logopedą 
oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów. 

7. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje 
pedagogiczne służące poznawaniu swoich wychowanków. 

8. Planuje pracę w systemie tygodniowym i miesięcznym.  
9. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony Dyrektora i Rady Pedagogicznej. 
10. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, 

nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków  
i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.    

11. Nauczyciel we współpracy z innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły oraz 
specjalistami organizuje i prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 
która polega na: 

a. diagnozowaniu środowiska dziecka; 
b. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb 

dziecka i umożliwianiu ich zaspokajania; 
c. rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i zachowaniu; 
d. wspieraniu dzieci uzdolnionych; 
e. organizowaniu rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
f. podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 
g. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, 

nauczycieli i rodziców; 
h. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne dzieci; 
i. wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
j. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców.  

12. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań 
wychowawczo - edukacyjnych.  

13. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz  
w miarę potrzeb spotkania indywidualne.  
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14. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem 
nauczania i statutem oddziału przedszkolnego.  

15. Nauczyciel stale doskonali metody pracy z dziećmi, podnosi swoją wiedzę 
pedagogiczną, rozwija i doskonali swój warsztat pracy, uczestniczy w różnych 
formach doskonalenia zawodowego. 

 
 
 

§ 17 
 

1. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w oddziale 
przedszkolnym nauczyciel zobowiązany jest: 

a. udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać 
pogotowie ratunkowe, jednocześnie zapewniając opiekę pozostałym 
wychowankom, 

b. powiadomić rodziców (opiekunów) dziecka, 
c. niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 

 
 

§ 18 
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 

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

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na wniosek: 
a. rodziców; 
b. nauczyciela prowadzącego grupę. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 
a. zajęć kompensacyjnych i logopedycznych – w miarę możliwości, 
b. zajęć dla rodziców, 
c. porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

 
4. Porad dla dzieci, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców  

i nauczycieli udzielają w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog, logopeda 
–zaproszeni do szkoły.  

5. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje się w celu doskonalenia 
umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności 
wychowawczych. 

 
 

§ 19 
 

Organizacja nauczania dzieci niepełnosprawnych oraz chorych 
 

 
1. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do oddziału przedszkolnego dziecka  

z niewielkimi deficytami rozwojowymi lub upośledzeniem umysłowym  
w stopniu lekkim, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
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jednakże pod warunkiem istnienia możliwości włączenia go do grupy dzieci 
zdrowych.  

2. W oddziale przedszkolnym kształcenie dzieci niepełnosprawnych, dla których 
poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym lub 
indywidualnym.  

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

4. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu 
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, opracowuje indywidualny 
program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
dziecka, zwany dalej „programem”.  

5. Program określa: 
a. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych dziecka, o którym mowa w przepisach; 

b. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów 
prowadzących zajęcia z dzieckiem o charakterze rewalidacyjnym; 

c. formy i metody pracy z dzieckiem; 
d. formy, sposoby i okres udzielania dziecku pomocy oraz wymiar godzin,  

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 
e. zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne dziecka; 

f. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka  
w realizacji zadań zawartych w programie.  

6. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.  

7. Zespół, o którym mowa, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dokonuje 
okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, 
uwzględniając ocenę efektywności udzielonej pomocy. 

 
 

§ 20 
 

1. Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, 
podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, 
którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 
szkoły, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym. 

2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje 
dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie 
orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje 
indywidualne, obowiązkowe, roczne przygotowanie przedszkolne w sposób 
zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących 
warunków realizacji potrzeb edukacyjnych oraz form pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej. Ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć.  
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3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone  
z dzieckiem przez nauczycieli, którym dyrektor powierzył prowadzenie tych 
zajęć.  

4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być 
organizowane odpowiednio: 

a. z oddziałem przedszkolnym;  
b. indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły w zakresie 

określonym w orzeczeniu; 
c. w miejscu pobytu dziecka w domu rodzinnym, w odniesieniu do 

dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do 
przedszkola.  

5. W indywidualnym rocznym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści 
wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 
dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.  

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania 
przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji 
niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz 
warunków, w których zajęcia są realizowane. 

 
 

§ 21  
 

Wychowankowie Oddziału Przedszkolnego 
 

 
1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci pięcio- i sześcioletnie 

oraz trzy- i czteroletnie.  
2. Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do: 

a. właściwie organizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego  
i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
poprzez zajęcia i zabawy dowolne, zabawy zorganizowane, spacery, 
wycieczki i sytuacje okolicznościowe; 

b. ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej 
oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej; 

c. życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno-
wychowawczym, poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb 
takich jak potrzeby biologiczne, emocjonalno-społeczne, potrzebę 
bezpieczeństwa, miłości i uznania; 

d. zachowania, pielęgnowania i podtrzymywania poczucia tożsamości 
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

e. uczestniczenia w lekcjach religii, jeżeli tak zadecydowali rodzice. 
3. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie powinna przekraczać 25 osób. 

 

 

 



 

 

100

ROZDZIAŁ XI 
 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 63 
 

Szkoła – jednostka budżetowa 
 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 
2. Gospodarka finansowa i materiałowa prowadzona jest zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
3. Obsługę administracyjną i finansową szkoły prowadzi Zespół Obsługi 

Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Wiśniowej. 
4. Szkoła we własnym zakresie zapewnia obsługę gospodarczą. 
5. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na 

własną działalność statutową w ramach obowiązujących przepisów. 
 
 

§ 64 
 

Pieczęć 
 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 65 
 

Sztandar, ceremoniał patron 
 

1. Szkoła posiada własny sztandar oraz prowadzi kronikę. 
2. Szkoła posiada własny ceremoniał, który stanowi odrębny dokument. 
3. Dzień 16 października każdego roku w rocznicę nadania szkole imienia jest 

„Świętem Patrona Szkoły”. W tym dniu uczniowie nie mają zajęć dydaktycznych. 
Jeżeli „Święto Patrona Szkoły” wypada w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych to 
przeniesione jest na pierwszy dzień zajęć dydaktycznych przypadających 
bezpośrednio po dacie 16 października. „Święto Patrona Szkoły” połączone jest 
z obchodami Gminnego Dnia Papieskiego  obchodzonego corocznie  w niedzielę 
przed 16 października. W tym dniu uczniowie spotykają się na uroczystej mszy 
św. w kościele a następnie w szkole na okolicznościowej akademii. 
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§ 66 
 

Tablo 
 

1. Wprowadza się wykonanie tablo absolwentów szkoły podstawowej. 
 

§ 67 
 

Dokumentacja 
 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 68 
 

Gospodarka finansowa i materiałowa 
 

1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa 
organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów. 

2. Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 
ćwiczeniowymi w szkole: 
1) podręczniki, materiały edukacyjne i  ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej 

MEN są własnością szkoły; 
2) szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały 

edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do 
podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną 
albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez 
obowiązku zwrotu; 

3) prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują 
począwszy od roku szkolnego: 

a) 2014/ 2015- uczniowie oddziału klasy I, 
b) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy II i IV, 
c) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas III i V, 
d) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI, VII 

4) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub 
materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców (opiekunów 
prawnych) ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć  
z zakresu edukacji w oddziałach klas I – III; 

5) postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach 
przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

a) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia 
wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania 
nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością 
organu prowadzącego; 
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b) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został 
wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego 
potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki 
szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła 
wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje protokół zdawczo- odbiorczy, 
szkole, do której uczeń został przyjęty; 

6) w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi 
przez ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub 
zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa w art. 22 ust. 6) 
dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 
uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, 
która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością 
organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane; 

7) szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub 
materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu 
co najmniej 3 letniego czasu używania.  

 
 

§ 69 
 

Zmiany statutowe 
 

1. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w Statucie Szkoły jest Rada 
Pedagogiczna. 

2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały. 
3. Zmiany ( nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:  

1) organów szkoły; 
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

w przypadku zmiany przepisów. 
4. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu składa się z dwóch etapów: 

1) przygotowanie przez Radę Pedagogiczną projektu zmian statutu (art. 72 ust. 1 
Ustawy Prawo Oświatowe); 

2) uchwalenie zmian przez Radę Pedagogiczną (art. 72 ust. 1 Ustawy Prawo 
Oświatowe). 

5. O zmianach (nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organ 
prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
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§ 70 
 

Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej (wzór) 
 
 

UCHWAŁA nr ................. 
 
 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Szufnarowej  
 

z dnia ...........................  r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej. 
 
 
 

Na podstawie art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  Prawo 
Oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych 
statutów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych. 
 
 

 
1.Wprowadzić do Statutu Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Szufnarowej 

zmiany, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
2.Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej.  
 
3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 


