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Podstawy prawne: 

1. Akt założycielski – Uchwała XXV188/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 maja 2017 r.   

2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 

28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946.).                                                       

3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 

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

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 

2197). 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082). 

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

poz. 60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287). 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215. z 2021 

r. poz. 4). 

8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy 

wprowadzające, Karta Nauczyciela. 

9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535). 

10. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781). 

11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 

1236, 1535). 

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

jednolity: Dz. U. 2016 poz. 575). 

13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1359). 

14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 735, 1491). 

15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1282). 

16. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1280). 
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17. Rozporządzenie ministra edukacji i nauki 1 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.982). 
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa w Bytomsku jest publiczną szkołą podstawową. 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek w miejscowości Bytomsko. Jeden z oddziałów    

przedszkolnych mieści się w budynku szkolnym. Drugi oddział przedszkolny mieści się         

w budynku sali gimnastycznej.   

3. Szkoła nosi imię św. Mikołaja. 

4. Pełna nazwa Szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Bytomski i jest 

używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach urzędowych jest używany 

skrót nazwy – Szkoła Podstawowa w Bytomsku. Na pieczęci prostokątnej jest używana 

nazwa w pełnym brzmieniu. 

5. Szkołę prowadzi Gmina Żegocina z siedzibą w Żegocinie. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator 

Oświaty. 

 

§ 2 

1. Czas trwania nauki w Szkole wynosi 8 lat. 

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego             

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 

§ 3 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 4 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. św. Mikołaja w Bytomsku, 

2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. św. Mikołaja                 

w Bytomsku, 

3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły, 

4. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 
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5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Żegocina. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 5 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny 

zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły. 

 

§ 6 

1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność Szkoły  

z punktu widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 

potrzeb     i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mają obowiązek realizować program 

wychowawczo-profilaktyczny Szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć 

edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych, 

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej, 

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV – VIII szkoły podstawowej. 

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

 

§ 7 

1. Celem kształcenia w Szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

2. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: 
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1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania    

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele); 

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

i etnicznej; 

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

innych osób; 

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

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć 

świat; 

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

edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie    

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

3. Do zadań Szkoły należy: 

1) łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania 

obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju; 

2) zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki, 

uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia; 

3) kształtowanie kompetencji językowych uczniów oraz dbanie o wyposażenie uczniów 

w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim  

w sposób poprawny i zrozumiały; 



7 

 

4) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych; 

5) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań 

czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego 

odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury; 

6) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

7) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój 

umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności 

osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

8) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

9) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz  

w procesie uczenia i nauczania; 

10) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom                    

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

11) organizowanie obowiązkowych i zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny 

psychicznej; 

12) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia; 

13) wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Szkoły; 

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

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

15) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

16) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

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

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

18) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Szkoły               

w skróconym czasie; 
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19) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, 

formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami 

narodowymi i symbolami państwowymi; 

20) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

21) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 

nauczania; 

22) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji wyborów w trakcie 

korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, 

bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej; 

23) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

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

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, ugruntowanie wiedzy z zakresu 

prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także 

profilaktyka; 

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

poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 

26) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 

27) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m. in. policją, stowarzyszeniami, 

parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w Szkole; 

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

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 

kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, 

podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej, angażowanie w wolontariat; 

29) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,        

a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

30) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

31) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

32) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 
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33) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego 

odbioru i wykorzystania mediów; 

34) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących            

i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 

35) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; 

36) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie  

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji; 

37) stosowanie metody projektu w procesie kształcenia. 

 

§ 8 

1. Realizacja celów i zadań Szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym 

etapie edukacyjnym; 

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach Szkoły, 

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w Szkole; 

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, 

dydaktyczno -wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej; 

5) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Bochni, Sądem Rodzinnym  

w Bochni, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żegocinie i innymi 

organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi Szkołę. 

2. W Szkole ustalono wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który jest 

odrębnym dokumentem. 

 

§ 9 

1. Szkoła udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego  indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole,  
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w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzanie warunków jego aktywnego  

i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły oraz w środowisku społecznym. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole polega na wspieraniu rodziców                      

i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy 

udzielanej uczniom. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne   

i nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole organizuje Dyrektor. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz 

specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

7. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem  oraz przez zintegrowane działania nauczycieli  i specjalistów, a także  

w formie: 

1) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyka korekcyjna, 

logopedycznych oraz innych zajęć  o charakterze terapeutycznym; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8) porad i konsultacji. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na 

organizowaniu  i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów  i szkoleń. 

9. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w oddziale 

przedszkolnym, szkole wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
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7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziałach przedszkolnych, Szkole  jest 

udzielana z inicjatywy: 

1) rodziców ucznia; 

2) Dyrektora Szkoły; 

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

4) pielęgniarki szkolnej; 

5) poradni psychologiczno - pedagogicznej; 

6) pracownika socjalnego; 

7) asystenta rodziny; 

8) kuratora sądowego; 

9) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

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

bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,  

a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

4)  porad i konsultacji. 

12. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

należy: 
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1) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych  

i Szkole; 

2) organizowanie wspomagania Szkoły w zakresie realizacji zadań polegających na 

zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań, mających na celu poprawę jakości 

udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin,  

w których poszczególne formy będą realizowane; 

4) współpraca z rodzicami ucznia przy planowaniu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

5) możliwość wyznaczenia przez Dyrektora innej osoby niż wychowawca do planowania  

i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale 

przedszkolnym lub szkole; 

6) informowanie niezwłocznie w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla ucznia 

formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze 

godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

7) wnioskowanie do poradni i placówek doskonalenia nauczycieli o wsparcie 

merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

13. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem. 

14. Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

należy: 

1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem i informowanie o tym wychowawcy oddziału; 

2) współpraca z rodzicami ucznia w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) ocenianie efektywności udzielanej pomocy i formułowanie wniosków dotyczące 

dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia, dziecka; 

4) prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu; 

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy  z uczniami 

mających a celu rozpoznawanie u uczniów trudności w uczeniu się oraz ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego 

zainteresowań jak również rozpoznania szczególnych uzdolnień ucznia. 
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6) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 

15. Do zadań wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej 

należy: 

1) planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach 

zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem; 

2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli 

stwierdzi taką potrzebę; 

3) współpraca z rodzicami ucznia w planowaniu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

4) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 

16. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach określają przepisy prawa oświatowego. 

    

§ 10 

1. W oddziale przedszkolnym jest organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. 

2. W oddziale przedszkolnym tworzone są zespoły wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili 

wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w Szkole, prowadzonego bezpośrednio  

z dzieckiem i jego rodziną.  

3. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej „ze-

społem”.  

4. W skład zespołu wchodzi: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności  

dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; 

2) psycholog; 

3) logopeda; 

4) inny specjalista – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

5. W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić rónież 

inni niż wymienieni w ust. 4 specjaliści.  

6. Szczegółowe zadania zespołu określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka.  
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7. W ramach zadań, o których mowa w ust. 6, zespół opracowuje i realizuje z dzieckiem  

i jego rodziną indywidualny programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem  

działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji tego programu oraz  

koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem. 

8. Indywidualny program, o którym mowa w ust. 7, określają przepisy rozporządzenia  

w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

9. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor albo nauczyciel upoważniony przez Dyrektora. 

10. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym 

prowadzi arkusz obserwacji dziecka. 

11. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin 

miesięcznie. 

12. Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor 

w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez  

zespół.  

13. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu pro-

wadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może 

być wyższy niż określony w ust. 11.  

14. Miejsce prowadzenia zajęć ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

§ 11 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do 

Szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w Szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz 

innych pracowników Szkoły; 

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na 

korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa Regulamin Dyżurów 

Nauczycielskich; 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach, 

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym 

wieku dla oddziałów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII; 

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed 

zajęciami i po zajęciach lekcyjnych; 

6) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie BHP; 
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7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych; 

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej; 

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce 

szkolnej; 

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego 

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości; 

11) używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych; 

12) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów; 

13) opracowanie regulaminów korzystania z pracowni z określeniem warunków 

bezpieczeństwa; 

14) opracowanie „Regulaminu organizacji wycieczek i turystyki w Szkole”; 

15) organizowanie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych; 

16) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia; 

17) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych; 

18) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych; 

19) w klasach I-III nauczyciel prowadzący zajęcia pozostaje z uczniami także podczas 

przerwy międzylekcyjnych; 

20) nie pozostawianie uczniów bez opieki podczas prowadzonych przez nauczyciela zajęć; 

21) kontrolowanie obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności uczniów na 

zajęciach; 

a także: 

22) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

23)  inny pracownik obsługi Szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na 

teren Szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie 

Dyrektora Szkoły lub skierować tę osobę do Dyrektora; 

24) nauczyciel lub inny pracownik Szkoły niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły  

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

2. W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez 

Szkołę inni pracownicy są zobowiązani do: 

1) zwracania uwagi uczniom na niewłaściwe ich zdaniem zachowanie; 
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2) nie wpuszczanie uczniów do kuchni, kotłowni oraz innym pomieszczeń, w których 

uczniowie mogliby być narażeni na niebezpieczeństwo 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez Szkołę poza jej 

terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): 

1) na 15 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych 

środków lokomocji, 

2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub 

udaje się poza miasto, 

3)  na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej. 

4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju 

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 12 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Samorząd Uczniowski, 

4) Rada Rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,  

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego uczniów, jest Małopolski Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,  

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący Szkołę. 

 

§ 13 

1. Dyrektor Szkoły kieruje Szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników Szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 
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1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 

Rady Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy Szkoły; 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

wewnątrz zespołu nauczycieli; 

3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji  

i podnoszenia kwalifikacji; 

4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  

w Szkole; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

7) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII; 

8) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji; 

9) występowanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły; 

10) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności Szkoły; 

11) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa; 

12) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza Szkołą 

oraz określenie warunków jego spełniania; 
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13) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

Szkoły Podstawowej; 

14) dopuszczanie do użytku w Szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych; 

15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego; 

16) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 

17) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takiego nauczania; 

18) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

19) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas  

i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć; 

20) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 

21) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnianie 

imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

22) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

zgodność przetwarzania danych osobowych przez zespół z przepisami o ochronie 

danych osobowych; 

23) rozstrzyganie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów Szkoły jeżeli Rada 

Pedagogiczna nie podejmie stosownej uchwały. 

4. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeksu     

Pracy należy w szczególności: 

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami; 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników Szkoły; 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom Szkoły; 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły; 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły 

mających status pracowników samorządowych; 
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6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w Szkole; 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom Szkoły; 

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym; 

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez Szkołę; 

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli; 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego; 

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie 

karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy 

naruszenia praw i dobra dziecka; 

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych; 

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 

5. Zadania dyrektora w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej określa § 9 ust. 12. 

6. W okresie ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor odpowiada za organizację 

realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności: 

1) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami  

a nauczycielami prowadzącymi zajęcia; 

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne 

wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć; 

3) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w pkt 2; 

4) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji 

zajęć, z których uczniowie mogą korzystać; 
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5) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów 

wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz,  

w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw; 

6) ustala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, potrzebę modyfikacji 

w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego 

oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program; 

7) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć 

wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do 

zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści 

nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając  

w szczególności: 

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia, 

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 

f)  konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki 

realizowanych zajęć; 

8) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów 

na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na 

zajęciach edukacyjnych; 

9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych 

konsultacji; 

10) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów 

oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach; 

11) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób 

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia 

zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny; 
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12) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji 

zadań Szkoły, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 

13) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów 

objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze oraz potrzeby osób uczęszczających na zajęcia, o których mowa w art. 

165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 

14)  może, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, czasowo zmodyfikować 

odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce 

systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu realizacji tych zajęć. 

7. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

8. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą 

organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Szkole. 

9. Zarządzenia Dyrektora podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń. 

 

§ 14 

1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.  

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy Szkoły; 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-165
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-165
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-165
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6) ustalenie regulaminu swojej działalności; 

7) przygotowanie projektu Statutu Szkoły albo jego zmian; 

8) zatwierdzenie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady 

Ministrów; 

9) przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

10) uchwalenie programu wychowawczego – profilaktycznego; 

11) decyzja o przedłużeniu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej 

opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania 

uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

12) decyzja o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność po uzyskaniu opinii 

zespołu; 

13) decyzja o skróceniu albo wydłużeniu okresu nauki w oddziale przygotowawczym. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) dopuszczenie do użytku w Szkole zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół 

nauczycieli programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania; 

2) program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego; 

3) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

4) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym; 

5) powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata; 

6) wnioski Dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

oraz pozostałych pracowników Szkoły; 

7) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do 

spraw oświaty lub Kuratora Oświaty; 

8) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć; 

9) projekt planu finansowego Szkoły; 

10) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
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11) program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły oraz jego modyfikacji w trakcie roku 

szkolnego; 

12) czasową modyfikację tygodniowego rozkładu zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć 

w zakresie prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć; 

13) zgodę (na wniosek innych organów Szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia 

przez uczniów jednolitego stroju i jego wzoru; 

14) w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora szkoły; 

15) wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w Szkole zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej albo wniosku rodziców przedstawionego 

przez Dyrektora Szkoły o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się; 

16) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub ich 

zmiany; 

17) propozycję zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów; 

18) w sprawie zezwolenia na indywidualny tok nauki; 

19) w sprawie wprowadzenia szczegółowego nadzoru nad pomieszczeniami Szkoły lub 

terenem wokół Szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację 

obrazu (monitoring); 

20) zgłaszanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli; 

21) przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora; 

22) w przypadku organizacji kształcenia w systemie zdalnym dopuszcza się możliwość 

modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania przez Dyrektora Szkoły po 

ustaleniu modyfikacji z nauczycielami. 

4. Rada Pedagogiczna jest uprawniona do: 

1) delegowania dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły; 

2) wyrażania zgody lub wnioskowanie za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,  

o udział w zebraniu rady przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji; 

3) ustalenia zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących  

w danej klasie przez co najmniej trzy lata szkolne lub ustalenie materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych klasach w danych roku szkolnym, 

oraz może podjąć decyzje o prowadzeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

z zakresu kształcenia ogólnego o najmniejszej liczbie godzin nauczania bez 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; 
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4) wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub 

innego stanowiska kierowniczego w Szkole; 

5) wnioskowania o wprowadzenie i zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie Szkoły jednolitego stroju; 

6) uzgodnienia czasu pracy oddziału przedszkolnego ustalonego przez organ prowadzący 

na wniosek Dyrektora Szkoły; 

7) wnioskowania o nadanie imienia Szkole; 

8) wyboru przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy; 

9) wyrażenia zgody na realizowanie niektórych treści nauczania wiedzy o społeczeństwie 

w Szkole Podstawowej poprzez lekcje organizowane we współpracy z poradniami 

psychologiczno – pedagogicznym, instytucjami oferującymi usługi poradnictwa 

zawodowego oraz organizacjami pozarządowymi. 

5. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

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

co najmniej połowy jej członków w trybie jawnym, poza uchwałami podejmowanymi  

w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w zespole, lub  

w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowisko, które 

podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

 

§ 15 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organem samorządu jest Rada 

Samorządu Uczniowskiego. 

2. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin 

uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten 

nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Regulamin jest odrębnym dokumentem. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom Szkoły  

w sprawach dotyczących Szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4.  Na wniosek Dyrektora Szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności  

w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak: 
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1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z dyrektorem; 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

6) wniosek o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Samorząd ze swojego składu wyłania Szkolną Radę Wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady 

działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w Szkole określa 

regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. 

8. Samorząd Uczniowski opiniuje: 

1) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie Szkoły jednolitego stroju i jego wzoru; 

2) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 

3) pracę nauczyciela na wniosek Dyrektora Szkoły; 

4) długości przerw międzylekcyjnych i organizacji przerw w sposób umożliwiający 

uczniom posiłku w Szkole; 

5) w sprawie wprowadzenia szczegółowego nadzoru nad pomieszczeniami Szkoły lub 

terenem wokół Szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację 

obrazu (monitoring). 

 

§ 16 

1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego; 
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2) opiniowanie potrzeby modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu 

wychowawczo – profilaktycznego; 

3) uchwalenie regulaminu swojej działalności. 

3. Uprawnienia Rady Rodziców: 

1) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko Dyrektora; 

2) delegowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej 

wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora nowego zakładanego zespołu szkół 

lub placówek spośród kandydatów wszystkich szkół lub placówek wchodzących  

w skład zespołu; 

3) możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu 

prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach Szkoły; 

4) uzgodnienie czasu pracy przedszkola ustalonego przez organ prowadzący na wniosek 

Dyrektora Szkoły; 

5) wnioskowanie o dokonanie pracy nauczyciela; 

6) wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy; 

7) wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego wniosek dyrektora 

Szkoły o ponowne ustalenie oceny pracy. 

4. Rada Rodziców opiniuje w szczególności: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

2)  materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym; 

3) wnioski o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Szkole; 

4) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły; 

5) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

6) podjęcie działalności w Szkole stowarzyszeń lub innych organizacji; 

7) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie Szkoły jednolitego stroju i uzgodnienie wzoru; 

8) pracy nauczyciela przy dokonywaniu oceny przez Dyrektora Szkoły, 

9) pracy nauczyciela przy dokonywaniu oceny podczas awansu zawodowego; 

10) propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów Szkoły; 
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11) w sprawie wprowadzenia szczegółowego nadzoru nad pomieszczeniami Szkoły lub 

terenem wokół Szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację 

obrazu (monitoring); 

12) wnioskowanie o nadanie imienia Szkole albo zmiany lub uchylenia nadania imienia; 

13) ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 

14) długości przerw międzylekcyjnych i organizacji przerw w sposób umożliwiający 

uczniom spożycie posiłku w Szkole. 

5. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

§ 17 

Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu Szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 

funkcjonowania Szkoły. 

 

§ 18 

1. Organy Szkoły pracują na rzecz Szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania  

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań 

wynikających ze statutu i planów pracy Szkoły. 

2. Działające w Szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 

swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. 

3. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami Szkoły, rozstrzyga Dyrektor Szkoły, 

po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 19 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest klasa złożona z uczniów, którzy  

w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem 

nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 24 osoby. 
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3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą 

– nie więcej niż 27. 

4. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 3-4-letnich oraz 5-6letnich. 

5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków. 

 

§ 20 

Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych 

trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut. 

 

§ 21 

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 

6-letniego do podjęcia nauki, a 5-letniego na wniosek rodziców. 

2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki  

w Szkole Podstawowej”. 

 

§ 22 

1. W Szkole za zgodą rodziców są prowadzone zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze  

w formie indywidualnej lub zespołowej. 

2. Podstawą do organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych jest orzeczenie  

o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych lub indywidualnych 

wydane dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 

3. Orzeczenie wydaje zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. 

4. Przy organizowaniu zajęć należy uwzględnić diagnozę i zalecenia zespołu orzekającego 

określone w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 2. 

5. Kwalifikacja nauczyciela do prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych 

określają przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 

od nauczycieli. 

 

§ 23 

1. W klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie  

z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
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2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 

podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Szkołę. 

 

§ 24 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  

w systemie: 

1) edukacji wczesnoszkolnej na pierwszym etapie kształcenia, 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia 

edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział 

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

 

§ 25 

1. W przypadku konieczności ograniczenia funkcjonowania Szkoły ze względu na 

przypadki zachorowań na COVID-19 Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas określony 

dla poszczególnych oddziałów, klasy, etapu edukacyjnego lub całej Szkoły za zgodą 

organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego 

inspektora pracy. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zajęcia z uczniami są prowadzone  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. O zawieszeniu zajęć Dyrektor Szkoły informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

§ 26 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, 

stosownie do posiadanych środków finansowych. 

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w poszczególnych klasach lub grupach między 

klasowych. 
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3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 

przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

§ 27 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdą klasę szczególnej opiece wychowawczej jednemu             

z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tej klasie. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie: 

1) z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego lub 

2) w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy lub 

3) na wiosek rodziców danej klasy. 

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

5. Do zakresu zadań wychowawcy należy: 

1) tworzenie warunków wspomagający rozwój ucznia; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia; 

4) właściwe prowadzenie dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji dotyczące 

powierzonej klasy. 

 

§ 28 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego 

ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły. 

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Szkoły 

Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 

tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

4. Szkoła używa  dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia 

lekcyjne. 
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§ 29 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice wyrażają takie życzenie. 

2. Oświadczenie woli uczestnictwa wyrażone jest w formie pisemnej, nie musi być 

ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 

5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej 

ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

6. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia  

z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. 

Opiekę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele zgodnie z zarządzeniem 

Dyrektora Szkoły. 

 

§ 30 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie 

do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły  

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 31 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 

Dyrektorem Szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami  

a szkołą wyższą. 

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
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§ 32 

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej 

uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka 

szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz 

w pełnieniu podstawowych funkcji Szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej  

i kulturalno-rekreacyjnej. 

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: 

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości  

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach  

z różnych przedmiotów. 

3. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, płyt oraz innych 

nośników cyfrowych itp.); 

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów; 

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej; 

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie 

wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań  

i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości 

na prawdę i piękno zawarte w treści książek; 

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych; 

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z: 

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b) tworzenie aktywu bibliotecznego, 

c) informowanie o aktywności czytelniczej, 

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, poprzez: 
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a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych  

i czasopism pedagogicznych, 

b) organizowanie wystawek tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych. 

3) rodzicami, poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci. 

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 

b) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych. 

5. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz czynności związane  z gospodarowaniem 

tymi podręcznikami i materiałami wykonuje Dyrektor. 

 

§ 33 

1. W Szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w Szkole ze względu 

na czas pracy ich rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi 

opieki w Szkole: 

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących, 

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców, 

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc. 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez 

rodziców w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły. 

4. Czas pracy świetlicy określa Dyrektor Szkoły. 

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności 

Szkoły. 

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupie wychowawczej i ma swojego wychowawcę. 
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7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów. 

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i składają 

sprawozdania ze swojej działalności. 

9. Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych otaczając opieką dzieci z rodzin 

niewydolnych wychowawczo. 

10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem. 

 

§ 34 

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów jednodaniowych dla dzieci tego 

potrzebujących. 

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala Dyrektor Szkoły 

w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę. 

3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie 

w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej. 

4. Pracę stołówki określa regulamin, który jest odrębnym dokumentem. 

 

§ 35 

1. Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: 

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 

2) bibliotekę; 

3) pracownie komputerową  z dostępem do Internetu; 

4) gabinet  pielęgniarki; 

5) salę gimnastyczną; 

6) boisko sportowe przy szkole; 

7) kuchnię i zaplecze kuchenne; 

8) szatnię; 

9) stołówkę; 

10) place zabaw; 

11) siłownię na świeżym powietrzu. 
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§ 36 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor Szkoły. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej 

pracy, a także w formie zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym. 

 

§ 37 

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne, 

2) zasiłek szkolny. 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium za wyniki w nauce, 

2) stypendium za osiągnięcia sportowe. 

4. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie 

tej występuje: niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, a także, gdy rodzina jest 

niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

5. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 

ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium,  

z zastrzeżeniem ust. 7 

7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego 

oraz uczniom klasy IV Szkoły Podstawowej do ukończenia w danym roku szkolnym 

pierwszego okresu nauki. 

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej rejonowym, 

z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu 

edukacyjnego. 
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10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie Szkoły. 

 

§ 38 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bochni oraz innymi 

placówkami wspierającymi pracę Szkoły celem: 

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających 

uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole; 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. Osobę do koordynowania współpracy wyznacza Dyrektor Szkoły. 

3. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

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

jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

4. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

 

§ 39 

1. W Szkole funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. 

2. System monitoringu wizyjnego stanowi integralny element zapewnienia całościowego  

i optymalnego procesu nauki, wychowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa. 

3. System monitoringu służy do podejmowania działań interwencyjnych, w tym wyciągania 

konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych, niezgodnych z prawem 

zachowań.  

4. Kamery monitoringu wizyjnego są umieszczone na zewnątrz budynku szkolnego, na pla-

cu zabaw.  

5. Monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez całą dobę.  

6. Zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 7 

dni.  

7. Odczytu zapisu rejestratora dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważnio-

na.   
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8. Nagrania zapisane w rejestratorze mogą być użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia wykro-

czeń przeciwko uczniom, pracownikom, innym osobom przebywającym na terenie Szko-

ły lub mieniu szkolnemu.  

9. Zapis z monitoringu może być udostępniony innym osobom lub podmiotom jedynie na 

podstawie odrębnych przepisów prawnych. 

10. Szczególne zasady udostępniania w formie oglądu są zawarte w Regulaminie dotyczą-

cym funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego. 

11. Budynek Szkoły posiada oznaczenie „obiekt monitorowany”. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 40 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela,  

a pracowników niepedagogicznych Szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych Szkoły określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych. 

4. Do zadań wszystkich pracowników należy: 

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy, 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w Szkole, 

3) przestrzeganie regulaminów i przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  

a także przepisów przeciwpożarowych, 

4) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia, 

5) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

 

§ 41 

1. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych organ prowadzący 

powołuje nauczyciela, który przejmuje kompetencje Dyrektora. 
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§ 42 

1. Stanowisko kierownicze – głównego księgowego utworzone jest przy organie 

prowadzącym Szkołę. 

2. Do zadań głównego księgowego należy: 

1) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej, 

2) nadzór nad środkami pieniężnymi Szkoły, 

3) organizowanie pracy finansowej. 

 

§ 43 

1. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

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

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia; 

5) właściwe prowadzenie dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji dotyczącej 

powierzonej klasy. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych 

wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły; 
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5) współpracuje z logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań  

i szczególnych uzdolnień uczniów. 

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program 

wychowawczo-profilaktyczny Szkoły; 

2) planowanie pracy na zajęciach z wychowawcą uwzględniające istotne problemy 

społeczne: zdrowotne, prawne, finansowe, klimatyczne i ochrony środowiska; 

3) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym 

Szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania; 

4) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną 

na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego; 

5) kształtowanie osobowości ucznia; 

6) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pielęgniarką; 

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo; 

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami; 

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn 

absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego; 

10) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych 

formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych; 

11) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami; 

12) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy, Szkoły; 

13) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w Szkole i poza nią, badanie 

przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków 

zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami 

ucznia; 

14) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych 

działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych; 

15) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad BHP w Szkole i poza nią; 

16) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach 
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zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach 

szkolnych, problemach wychowawczych; 

17) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej 

Zarządzeniami Dyrektora Szkoły; 

18) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy  

z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, 

planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, 

harmonogramu imprez klasowych i szkolnych, 

19) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 

4. Zadania wychowawcy w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej określa § 9 ust. 12. 

5. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej  

i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od 

Dyrekcji Szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, 

doradców metodycznych i instytucji wspomagających Szkołę. 

6. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły  

w przypadkach opisanych w § 24. 

7. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem 

Samorządu Klasowego i Klasowej Rady Rodziców. 

8. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do Dyrektora Szkoły, 

którego decyzja jest ostateczna. 

 

§ 44 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną  

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą  

i opiekuńczą. 

3. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 
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zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami Szkoły; 

5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  

i światopoglądów; 

7) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową; 

8) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się 

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

z poszanowaniem godności osobistej ucznia; 

9) uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego; 

10) do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaną pracą, 

dotyczącą zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości 

psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub 

etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych 

uczniów, z zastrzeżeniem ust. 2art. 30a ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe. 

4. Przepisu ust. 1 pkt 10 nie stosuje się: 

1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia; 

2) jeżeli rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji; 

3) w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne. 

5. Do zakresu zadań nauczyciela należy: 

1) rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym 

poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym; 

2) realizowanie zajęć i czynności związanych z samokształceniem i doskonaleniem 

zawodowym; 

3) przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć 

edukacyjnych; 

4) sporządzania rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania; 
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5) przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiektywne, 

systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów; 

6) dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej; 

7) podejmowanie działań mających na celu wspomaganie i dbałość o rozwój 

intelektualny ucznia poprzez bogacenie słownictwa, w tym poznawanie terminologii 

właściwej dla każdego przedmiotu; 

8) stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz dokumentowania 

swojej pracy, z uwzględnieniem prawidłowej kompozycji tekstu i zasad jego 

organizacji, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

9) odwoływanie się zasobów biblioteki szkolnej i współpracowanie z nauczycielem 

bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia  

i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji; 

10) poświęcanie dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do 

właściwego odbioru i wykorzystania mediów; 

11) podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju 

każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 

12) dbanie o poprawność językową uczniów; 

13) realizowanie zadań wynikających z podstawy programowej dla prowadzonych 

swoich zajęć edukacyjnych; 

14) przestrzeganie zadań związanych z wewnątrzszkolnym ocenianiem uczniów; 

15) rzetelne wypełnianie zadań związanych z prowadzoną dokumentacją przebiegu 

nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

16) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

17) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach; 

18) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz przestrzeganie 

realizowania zadań wynikających z regulaminu działalności Rady Pedagogicznej. 

6. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów  

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę należy: 

1) stałe przebywanie z uczniami podczas prowadzonych zajęć i czuwanie nad ich 

bezpieczeństwem; 

2) pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych według harmonogramu 

ustalonego przez Dyrektora; 
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3) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych; 

4) przestrzeganie i egzekwowanie regulaminów w pracowniach szkolnych oraz 

regulaminów wycieczek szkolnych; 

5) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach; 

6) natychmiastowe informowanie Dyrektora o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach 

zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów; 

7. Zadania nauczyciela w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej określa § 9 ust. 11. 

8. Nauczyciel odpowiada za: 

1) poprawność realizacji przyjętego programu nauczania; 

2) jakość i wyniki pracy uczniów z prowadzonych zajęć edukacyjnych; 

3) bezpieczeństwo i zdrowie uczniów powierzone jego opiece; 

4) poprawność wypełniania prowadzonej dokumentacji przebiegu nauczania; 

5) właściwą realizację obowiązków i zadań wymienionych w ust. 2 – 5. 

9. Nauczyciel ma prawo do: 

1) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu 

nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki 

pedagogiczne; 

2) wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy 

naukowych; 

3) pierwszeństwa uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na 

najwyższym poziomie; 

4) korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach 

określonych w Kodeksie Karnym podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków 

służbowych. 

 

§ 45 

1. Do zakresu zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć należy: 

1) zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas 

prowadzonych zajęć; 

2) przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po 

przedszkolu; 
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3) zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku,  

w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku; 

4) dostosowywanie trudności i intensywności zajęć rozwijających sprawność fizyczną do 

aktualnej sprawności fizycznej i wydolności dzieci ćwiczących; 

5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas organizowanych wycieczek; 

6) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu dziecku opiekę, w szczególności 

sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu pierwszej pomocy; 

2. Do zakresu nauczycieli związanych z współdziałaniem z rodzicami w sprawach 

wychowania i nauczania dzieci należy: 

1) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka; 

2) zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania 

przedszkolnego; 

3) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale; 

4) odbywanie planowych spotkań z rodzicami oraz indywidualnych konsultacji; 

5) włączenie rodziców do pomocy przy organizowaniu wycieczek; 

6) uwzględnianie wniosków i sugestii rodziców dotyczących działań wychowawczych  

i opiekuńczych oddziału; 

7) współpraca z radą rodziców oddziału. 

3. Do zakresu zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy 

dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość, należy: 

1) ustalanie szczegółowego rozkładu dnia dla danego oddziału, z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowań dzieci; 

2) organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka; 

3) przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego dla danego 

oddziału; 

4) właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

5) analizowanie realizacji dopuszczonego w przedszkolu programu wychowania 

przedszkolnego; 

6) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez aktywne uczestnictwo  

w różnych formach doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb 

przedszkola; 

7) doskonalenie form i metod pracy z dziećmi; 
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8) realizowanie treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli 

określonych odrębnymi przepisami. 

4. Do zakresu zadań nauczycieli w zakresie prowadzenia obserwacji pedagogicznych 

mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

dokumentowaniem tych obserwacji należy: 

1) dokumentowanie obserwacji dziecka w odrębnym „Arkuszu obserwacji dziecka”; 

2) opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają 

rozpocząć naukę w szkole. 

5. Do zakresu zadań nauczycieli w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną: 

1) realizowanie wobec dziecka, stosownie do własnych kompetencji, zadań  

o charakterze kompensacyjno-korekcyjnym określonych przez specjalistów 

(psychologa, pedagoga, logopedę i innych specjalistów); 

2) zasięganie porad i opinii specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

edukacyjnych i innych, korzystanie z ich pomocy w opracowywaniu indywidualnych 

planów działań wspierających lub indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych; 

3) przestrzeganie ustaleń specjalistów o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym 

dziecka przekazanych przez rodziców dziecka; 

4) udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o możliwościach skorzystania z pomocy 

specjalistów. 

 

§ 46 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym 

mowy głośnej i pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

3) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i jej 

nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej 

zaburzeń; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

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

możliwości psychofizycznych uczniów w określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły; 

b) udzielanie pomocy – psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§47  

1. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1) zajęciach edukacyjnych w oddziale przedszkolnym; 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;  

3) na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

4) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych  

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) na zajęciach z wychowawcą. 

2. Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z: 

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

2) poradniami specjalistycznymi; 

3) pracodawcami; 

4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. 

3. Organizacja zadań Szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział 

rodziców uczniów. 

4. W Szkole na każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowe-

go, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.  

5. Program, o którym mowa w ust. 4 określa: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego; 

2) podmioty, z którymi Szkoła współpracuje przy realizacji zadań z doradztwa zawodo-

wego, w tym z pracodawcami, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, stowa-

rzyszeniami lub samorządami zawodowymi, placówkami kształcenia ustawicznego 

oraz centrami kształcenia zawodowego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli. 

6. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa zawodo-

wego realizuje doradca zawodowy. 

7. Do zadań doradcy zawodowego należy: 
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1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z re-

alizacją doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wy-

chowawcami  programu doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji; 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców w zakresie realizacji dzia-

łań określonych w programie doradztwa zawodowego; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez Szkołę, w 

tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodo-

wych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

6) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego. 

8. Do zadań doradcy zawodowego realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy: 

1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględ-

nieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów; 

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

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

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

psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Doradztwo zawodowe jest realizowane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  

z zakresu kształcenia ogólnego przez nauczycieli prowadzących te zajęcia, a na zajęciach 

z wychowawcą wychowawcę danego oddziału. 

10. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego  nie jest 

umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia Szkoły. 

 

§ 48 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 
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5) udzielanie informacji bibliotecznych; 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego; 

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego; 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów; 

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów; 

11) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w Szkole. 

2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania: 

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców; 

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej; 

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką; 

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego; 

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania 

ich zamiłowań i uzdolnień; 

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze; 

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości 

o zachowanie zdrowia; 

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

 

 

§ 49 

1. W Szkole zatrudnia się: 

1) sekretarza Szkoły; 

2) intendenta; 

3) kucharkę; 

4) pomoc kuchenną; 

5) sprzątaczki; 

6) konserwatora; 

7) pomoc nauczyciela przedszkola. 

2. Do zadań sekretarza Szkoły należy: 

1) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji; 

2) prowadzenie wykazu pism przychodzących i wychodzących ze Szkoły; 

3) przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji; 

4) przyjmowanie telefonów, informowanie dyrekcji o sprawach służbowych zgłaszanych 

telefonicznie; 
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5) przepisywanie pism służbowych, obsługa kserografu, komputera; 

6) prowadzenie księgi ewidencji uczniów i księgi obowiązku szkolnego; 

7) zaopatrywanie uczniów w legitymacje szkolne, przedłużanie ważności legitymacji 

szkolnych; 

8) wydawanie zaświadczeń uczniom lub ich rodzicom; 

9) przyjmowanie wpłat oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczenie 

uczniów; 

10) przyjmowanie dokumentacji dotyczącej pracowników Szkoły, m.in. przygotowywanie 

umów o pracę; 

11) kontrola badań okresowych; 

12) prowadzenie rejestru nieobecności nauczycieli i pracowników nie będących 

nauczycielami; 

13) zaopatrywanie pracowników w legitymacje służbowe i ubezpieczeniowe, przedłużanie 

ważności tych legitymacji; 

14) przechowywanie akt i dokumentów, prowadzenie archiwum szkolnego (składnicy akt 

szkolnych); 

15) kompletowanie aktów prawnych; 

16) zaopatrywanie Szkoły w druki i druki ścisłego zarachowania oraz ich 

ewidencjonowanie; 

17) przechowywanie i zabezpieczanie pieczęci szkolnych; 

18) prowadzenie ksiąg inwentarzowych; 

19) rozliczanie rachunków z wydatków bieżących Szkoły; 

20) przygotowywanie i opracowanie sprawozdań i informacji statystycznych; 

21) inne prace wynikające z potrzeb Szkoły lub zlecone przez dyrekcję. 

3. Do zakresu zadań intendenta należy: 

1) znajomość obowiązujących przepisów w zakresie wynikającym z realizowanych 

zadań i obowiązków służbowych; 

2) prowadzenie i sporządzanie: 

a) zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, spożywcze i chemiczne, 

b) raportów żywieniowych, 

c) opracowywanie jadłospisów, zgodnych z ustalonymi normami oraz przestrzeganie 

ich prawidłowej realizacji, 

d) dokonywanie wszelkich rozliczeń związanych z miesięcznymi opłatami za posiłki. 
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3) prowadzenie ewidencji wydawanych posiłków, przyjmowanie zgłoszeń do korzystania 

ze stołówki oraz wpłat z tego tytułu, wydawanie potwierdzeń; 

4) sporządzanie listy uczniów, którym obiady są refundowane; 

5) przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych, o ochronie 

tajemnicy państwowej i służbowej, o ochronie danych osobowych; 

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły. 

4. Do zadań kucharki należy: 

1) przygotowywanie posiłków (obiadów, podwieczorków) z uwzględnieniem: 

a) odpowiedniej kaloryczności sporządzanych posiłków, 

b) odpowiednich wagowo porcji, 

c) estetyki podania, 

d) walorów smakowych, 

e) różnorodności sporządzanych dań;  

2) wydawanie obiadów w stołówce szkolnej; 

3) terminowe wydawanie posiłków zgodnie z ustalonymi godzinami ich wydawania; 

4) przygotowanie ciepłych napojów; 

5) wynoszenie śmieci; 

6) niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu wszelkich stwierdzonych uszkodzeń sprzętów  

i mienia szkolnego; 

7) przestrzeganie zasad właściwego i higienicznego przygotowywania posiłków; 

8) uczestniczenie w sporządzaniu jadłospisów wraz z intendentem Szkoły; 

9) uzgadnianie z intendentem Szkoły zakupu niezbędnych produktów żywieniowych; 

10) rozliczenie się z ilości wydanych obiadów; 

11) troska o czystość i stan sanitarny kuchni i pomieszczeń należących do kuchni; 

12) odpowiedzialne i ekonomiczne gospodarowanie produktami spożywczymi i środkami 

czystości; 

13) dbanie o powierzony sprzęt i naczynia kuchenne; 

14) bezpieczne używanie urządzeń i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem; 

15) zamykanie pomieszczeń kuchni i magazynu oraz zabezpieczenie ich przed dostępem 

osób nieuprawnionych.; 

16) wyłączanie wszystkich punktów elektrycznych po zakończonej pracy, zamykanie 

wszystkich okien oraz drzwi przed opuszczeniem Szkoły; 

17) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb Szkoły zleconych przez Dy-

rektora Szkoły. 
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5. Do zadań pomocy kuchennej należy: 

1) obieranie, mycie i obróbka termiczna warzyw; 

2) wykonywanie prac przygotowawczych do posiłków zgodnie z poleceniem kucharki; 

3) pomoc w wydawaniu obiadów; 

4) mycie i wyparzanie brudnych naczyń oraz garnków; 

5) sprzątanie stołówki szkolnej po zakończonym obiedzie; 

6) sprzątanie pomieszczeń kuchennych; 

7) wynoszenie śmieci; 

8) współodpowiedzialność materialna za sprzęt kuchenny i naczynia będące w użytko-

waniu, zabezpieczenie ich przed zniszczeniem i kradzieżą; 

9) noszenie w pracy czystej odzieży ochronnej; 

10) bezpieczne używanie urządzeń i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem; 

11) zamykanie pomieszczeń kuchni, magazynu i zabezpieczenie ich przed dostępem osób 

niepowołanych, a zwłaszcza dzieci; 

12) odpowiedzialne i ekonomiczne gospodarowanie produktami spożywczymi i środkami 

czystości; 

13) wyłączanie wszystkich punktów elektrycznych po zakończonej pracy, zamykanie 

wszystkich okien oraz drzwi przed opuszczeniem zakładu pracy; 

14) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb Szkoły zleconych przez Dy-

rektora Szkoły. 

6. Do czynności woźnej należy: 

1) piecza nad bezpieczeństwem budynków szkolnych i całością sprzętu szkolnego oraz 

urządzeniami instalacyjnymi i sprzętem przeciw pożarowym; 

2) opieka nad szatniami w Szkole; 

3) dekorowanie budynku szkolnego (flagowanie według potrzeb); 

4) rozmieszczenie zakupionego sprzętu w pomieszczeniach Szkoły i bieżące oznakowa-

nie; 

5) otwieranie pomieszczeń budynków szkolnych; 

6) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb Szkoły zleconych przez Dy-

rektora Szkoły; 

7) monitorowanie korytarzy szkolnych; 

8) ogłaszanie alarmu dzwonkiem w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagroże-

nia; 

9) otwieranie drzwi ewakuacyjnych, wyjść w razie pożaru lub innego zagrożenia. 



52 

 

7. Do zadań sprzątaczki należy: 

1) otworzyć okna we wszystkich pomieszczeniach w celu ich przewietrzenia; 

2) zamieść podłogi i przetrzeć je zwilżoną ścierką, raz na 2 tygodnie zapastować  

i froterować; 

3) w czasie sprzątania odsuwać ławki i krzesła oraz inne przedmioty znajdujące się 

pomieszczeniu; 

4) zetrzeć mokrą ścierką kurz z ławek, stołów, parapetów okiennych, szaf; 

5) opróżnić kosze; 

6) wyszorować urządzenia higieniczno-sanitarne, usunąć kurz, papiery i inne 

zanieczyszczenia/ codzienna dezynfekcja (w czasie pandemii); 

7) podlewać kwiaty doniczkowe; 

8) po zakończeniu sprzątania zamknąć okna i drzwi w pomieszczeniach, sprawdzić kurki 

wodociągowe, wygasić światła; 

9) obmieść szczotką z pajęczyn sufit i ściany; 

10) wyszorować ławki, stoły i krzesła; 

11) usunąć plamy z ławek, krzeseł oraz zabrudzeń na lamperiach ściennych, wypastować  

i wypolerować posadzki; 

12) odkurzać wilgotną ścierką obrazy, tablice graficzne, itp.; 

13) obmieść ściany i sufity pomieszczeń; 

14) umyć ściany malowane farbą olejną; 

15) oczyścić dokładnie stoły, krzesła, drzwi, okna; 

16) umyć dokładnie posadzki, wypastować, wypolerować; 

17) wyszorować urządzenia higieniczno-sanitarne i przeprowadzić ich dezynfekcję; 

18) uporządkować poddasze i inne pomieszczenia gospodarcze; 

19) uporządkować i utrzymać w należytym stanie obejście szkolne; 

20) wykonać inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły. 

8. Do zadań konserwatora należy: 

1) przestrzegać czasu pracy; 

2) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów 

przeciwpożarowych; 

3) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienia oraz zachować w tajemnicy informa-

cję, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 

4) współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy; 
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5) naprawiać sprzęt biurowy, meble i pomoce dydaktyczne; 

6) naprawiać i regulować urządzenia wodno- kanalizacyjne; 

7) naprawiać zamki, okucia stolarskie, regulować i uszczelniać drzwi i okna w placówce; 

8) wykonywać drobne prace remontowo- malarskie; 

9) pomagać przy urządzeniu terenów zielonych wokół Szkoły oraz je utrzymywać; 

10) naprawiać, wymieniać osprzęt elektryczny, oraz dokonywać drobnych napraw urzą-

dzeń sprzętu elektrycznego, wymieniać bezpieczniki, żarówki i świetlówki; 

11) naprawiać i konserwować urządzenia na placach zabaw; 

12) ponosić odpowiedzialność materialną i prawną za powierzone urządzenia i sprzęt. 

9. Do zadań pomocy nauczyciela przedszkola należy: 

1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, 

polecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu 

zajęć dzieci w ciągu dnia, a mianowicie: 

a) pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-

wychowawczej; 

b) spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych; 

c) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci; 

d) utrzymywanie w ładzie i porządku oraz czystości przydzielonego oddziału; 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków; 

f) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola 

2. Szczegółowy zakres odpowiedzialności obejmuje: 

1) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz o zabezpieczenie mienia przedszkola  

a w szczególności czuwanie nad bezpieczeństwem i estetycznym wyglądem dzieci: 

a) pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w klasie i w szatni; 

b) pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek; 

c) czuwanie nad wypoczynkiem dzieci; 

d) czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci; 

e) opieka nad dziećmi w klasie; 

f) pomoc nauczycielce podczas zajęć; 

g) czuwanie nad należytą higieną dzieci; 

h) pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience 

i) pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym, do czasu 

przybycia rodzica; 
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j) otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej 

je do przedszkola; 

k) czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodzących do 

domu. 

 

§ 50 

1. W szkole tworzone są zespoły nauczycieli do realizacji zadań Szkoły określonych  

w statucie. W szkole funkcjonują: 

1) zespół wychowawców klas IV – VIII; 

2) zespół wychowawców oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej. 

2. Zespoły nauczycieli o których mowa w ust. 1 powołuje dyrektor. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora. Dyrektor,  na 

wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zdania 

zespołu innych nauczycieli, specjalistów lub pracowników Szkoły. W pracach zespołu 

mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami Szkoły. 

4. Do zadań zespołów należy: 

1) analizowanie problemów wychowawczych Szkoły i proponowanie rozwiązań 

problemów; 

2) przedstawienie propozycji zadań wychowawczych do programu wychowawczo – 

profilaktycznego; 

3) proponowanie wspólnych zadań wychowawców na dany rok szkolny; 

4) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę 

potrzeb; 

5) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami 

danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych; 

6) opracowanie kalendarza imprez szkolnych. 

5. Zespół opracowuje plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. 

6. Podsumowanie pracy zespołów odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym 

zebrania rady pedagogicznej. 
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ROZDZIAŁ VI 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

 

§ 51 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a Szkoła ma wspomagać 

wychowawczą rolę rodziny. 

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego  

i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

4) informowania Dyrektora Szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego 

poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły  

a przebywającego czasowo za granicą); 

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub 

obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa  

w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki 

określonych w tym zezwoleniu; 

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu 

edukacyjnego opieki w drodze do Szkoły i w czasie jego powrotu; 

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania 

dziecka ze Szkoły; 

8) usprawiedliwiania w ciągu 7 dni od powrotu ucznia do Szkoły nieobecności na 

zajęciach edukacyjnych –usprawiedliwienie powinno być złożone w formie pisemnej, 

za pomocą dziennika elektronicznego lub złożone ustnie wychowawcy klasy  

i zawierać przyczynę nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu 

nieobecności podejmuje wychowawca klasy. 

 

§ 52 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców; 
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2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców  

i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do 

zwolnienia ucznia jest dyrektor. 

 

§ 53 

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów 

konieczna jest współpraca rodziców z organami Szkoły. W ramach tej współpracy 

rodzice mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

2) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny; 

3) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły; 

4) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań  

z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania). 

2. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania; 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy; 

3) współdziałanie z organami Szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin Rady Rodziców. 

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do Dyrektora Szkoły  

o zmianę wychowawcy klasy. 

 

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

 § 54 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu Szkoły na podstawie zgłoszenia 

rodziców. 

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem Szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami. 
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 § 55 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia 

stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, 

wulgarnych i obraźliwych nadruków itp., makijażu, farbowanych włosów, 

pomalowanych paznokci, tatuaży i piercingu). 

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy.  

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy. 

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach 

niepozostawiającej śladów. 

5. Szczegółowe zasady określa Regulamin obowiązującego stroju i wyglądu ucznia. 

 

§ 56 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma także prawo do: 

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

wymaganiami; 

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju; 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości; 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów  

w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych; 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania  

i uzdolnienia; 

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce; 
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13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym  

w czasie przewozu do Szkoły; 

14) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian  

i ulepszeń w życiu klasy i Szkoły; 

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne 

prawo wyborcze); 

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we 

wszystkich sprawach Szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych 

powyżej podstawowych praw uczniów; 

18) pomocy materialnej. 

3. Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, 

ochronę przed przemocą; 

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej i własnego tempa rozwoju; 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia 

przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych 

ludzi; 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu; 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym; 

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych. 

4. Wychowanek oddziału przedszkolnego zawsze ma prawo do: 

1) akceptacji takim jakim jest; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi; 

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy; 

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy; 

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony; 

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony; 

8) zdrowego jedzenia. 

 

 § 57 

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do: 
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1) wychowawcy klasy, 

2) Dyrektora Szkoły. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub 

naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka. 

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie. 

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 

5. Dyrektor rozpatruje skargę bez zbędnej zwłoki. 

6. W przypadku lekceważenia praw wychowanków oddziału przedszkolnego lub 

szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników, rodzic zgłasza ten fakt 

wychowawcy lub dyrektorowi. 

 

 § 58 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły  

i stosownych regulaminach, a w szczególności: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; 

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające  

z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń 

zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają; 

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: 

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, 

b) nie rozmawiać z innymi uczniami, 

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela, 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych 

przez nauczyciela do wykonania w domu; 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne; 

6) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności; 

7) dbania o honor i tradycję Szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu; 

8) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

9) dbania o piękno mowy ojczystej; 

10) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

11) przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 
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c) szanować poglądy i przekonania innych, 

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka, 

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu; 

12) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu  

i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.; 

13) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających; 

14) zachowywania czystego i schludnego wyglądu; 

15) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za 

zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice 

zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy 

albo koszty zakupu nowego mienia; 

16) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny; 

17) nie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie Szkoły (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym). 

 

§ 59 

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy, 

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców, 

3) pochwałę ustną Dyrektora Szkoły, 

4) dyplom uznania, 

5) stypendium, 

6) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski. 

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce, 

2) aktywny udział w życiu Szkoły, 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach 

sportowych, 

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole. 

 

 § 60 

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu 

Szkoły. 
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2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady 

Pedagogicznej i inni pracownicy Szkoły. 

3. Uczeń może ponieść następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy, 

2) upomnienie ustne Dyrektora Szkoły w gabinecie, 

3) pisemne upomnienie Dyrektora Szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy, 

4) zawieszenie ucznia w przywilejach (nie może korzystać z możliwości: szczęśliwego 

numerka, uczestniczenia w imprezach klasowych i szkolnych, nieobowiązkowych 

wycieczkach krajowych i zagranicznych organizowanych przez Szkołę) na czas 

określony przez Dyrektora w zależności od stopnia przewinienia; 

5) nagana Dyrektora Szkoły. 

  

§ 61 

1. Przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje Dyrektor Szkoły do Małopolskiego 

Kuratora Oświaty na wniosek Rady Pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie kar z § 60 ust. 3 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia, 

2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu. 

 

§ 62 

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§ 63 

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę rodzicowi ucznia przysługuje prawo wniesienia 

uzasadnionego odwołania do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej. Dyrektor Szkoły bez 

zbędnej zwłoki rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu. 

2. Od kar nałożonych przez Dyrektora Szkoły przysługuje rodzicowi ucznia prawo 

wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do 

Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły bez zbędnej zwłoki rozpatruje wniosek i informuje 

pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz 

Samorządu Uczniowskiego. 
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ROZDZIAŁ VIII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

 

§ 64 

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: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli 

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w § 58. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
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3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3 

ustawy o systemie oświaty, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 

Prawa oświatowego; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania, z zastrzeżeniem ust. 8; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

7. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

8. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 6 pkt 1, nauczyciel jest 

obowiązany dostosować do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 Prawa oświatowego; 
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2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,  

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 prawa 

oświatowego; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii.  

 

§ 65 

1. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

2. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

4. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia  tego 

ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 
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5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,  z której 

wynika potrzeba zwolnienia  tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki i muzyki należy przede 

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia  

w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 66 

1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne oraz końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach nauczyciel może uzasadnić ocenę w formie pisemnej. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, o których mowa są udostępniane uczniowi 

i jego rodzicom.  

5. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas omawiania 

wyników tych prac.  

6. Rodzice mogą otrzymać do wglądu prace, o których mowa w ust. 4 w szkole podczas 

zebrań, a także w umówionym terminie z nauczycielem lub wychowawcą. Dopuszcza się 

możliwość sfotografowania pracy pisemnej ucznia. 

7. Na wniosek rodziców dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyniku wniesionych 

zastrzeżeń jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom na terenie Szkoły  

w obecności pracownika Szkoły. Na udostępnionej dokumentacji wpisuje się datę  

i adnotację o zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją.  
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§ 67 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. I okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia września i trwa nie dłużej niż do 

31 stycznia następnego roku, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. II okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia lutego, a jeżeli dzień ten wypada 

w ferie to w pierwszy powszedni dzień po feriach zimowych i trwa do końca zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 

4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem I okresu. 

5. Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w Szkole. 

  

§ 68 

1. Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych na tydzień przed terminem zebrania 

klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej informują uczniów ustnie o ustalonych 

przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca na tydzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej 

informuje ustnie uczniów o ustalonych przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych zachowania. 

3. O przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice są 

informowani ustnie lub pisemnie na 2 tygodnie przed terminem zebrania 

klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 

4. Wychowawca sporządza wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz oceny zachowania i przekazuje rodzicom ucznia w sposób 

zwyczajowo przyjęty. Rodzice są obowiązani podpisać ten wykaz i niezwłocznie zwrócić 

wychowawcy. 

 

§ 69 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału 

oraz ocenianego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie 

do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż zajęcia wychowania 

fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 
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wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w formie klasowo-

lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania 

fizycznego w formie do wyboru przez ucznia. 

3. Na tydzień przed terminem śródrocznej lub rocznej klasyfikacji: 

1) nauczyciele ustalają uczniom  przewidywane śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne z danych zajęć edukacyjnych; 

2) wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

4. Przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  

i zachowania nauczyciele i wychowawca wpisują do dziennika lekcyjnego w ostatnią 

kolumnę przed kolumną na wpisanie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

5. Oceny, o których mowa w ust. 4, wpisuje się cyfrowo w skali wymienionej w §70 

ust. 1 

6. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1 – 3 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 75 i § 79. 

 

§ 70 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe z zajęć 

edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 (cel); 

2) stopień bardzo dobry – 5 (bdb); 

3) stopień dobry – 4 (db); 

4) stopień dostateczny – 3 (dst); 

5) stopień dopuszczający – 2 (dop); 

6) stopień niedostateczny – 1 (ndst). 

2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „−” łącznie ze 

stopniem, z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego. 

3. Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust. 1 pkt 1 – 5. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach ocen  

wpisuje się w pełnym brzmieniu. 

5. Oceny, o których mowa w ust. 1 ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych. 

6. Śródroczną i roczną  ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych  ustala się w oparciu  

o oceny bieżące, za wiedzę i umiejętności zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi 

niezbędnymi do ustalenia tych ocen. 
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7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

Szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

8. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

§ 71 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć. 

2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych powinny być ustalane systematycznie oraz  

w różnych formach.  

 

§ 72 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.   

3. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – pop; 
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5) nieodpowiednie – ndp;  

6) naganne – nag. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia  

i uwzględnieniu tych opinii.  

5. Wszelkie uwagi dotyczące zachowania ucznia wychowawca i nauczyciele zapisują  

w dzienniku lekcyjnym. 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna  

z zastrzeżeniem § 76. 

7. Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

2) systematycznie uczęszcza do Szkoły i nie spóźnia się na zajęcia szkolne, a wszelkie 

ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia; 

3) zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, 

ubiera się stosownie do okoliczności, nie ulega żadnym nałogom; 

4) wykazuje się dużą inicjatywą w pracy na rzecz klasy, Szkoły i środowiska, wzorowo 

wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków; 

5) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, uczestniczy  w konkursach, 

zawodach, imprezach godnie reprezentując Szkołę; 

6) dba o kulturę słowa, nigdy nie używa wulgaryzmów; 

7) wyróżnia się kulturą osobistą wobec uczniów nauczycieli i innych pracowników 

Szkoły. 

8. Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

2) systematycznie uczęszcza do Szkoły i nie spóźnia się na zajęcia szkolne, a wszelkie 

ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia; 

3) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się 

stosownie do okoliczności, nie ulega żadnym nałogom; 

4) dba o kulturę słowa, nigdy nie używa wulgaryzmów; 

5) z szacunkiem odnosi się do uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły; 

6) podejmuje zadnia związane z życiem klasy, Szkoły i społeczności lokalnej. 

9. Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia; 
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2) systematycznie uczęszcza do Szkoły, ma nie więcej niż 3 spóźnienia na zajęcia 

szkolne i do 5 godzin nieusprawiedliwionych; 

3) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, zazwyczaj 

ubiera się stosownie do okoliczności, nie ulega żadnym nałogom; 

4) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności , uczestniczy w konkurach, 

zawodach; 

5) dba o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów; 

6) zazwyczaj z szacunkiem odnosi się do uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły. 

10. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) stara się spełniać wymagania szkolne i być systematycznym w nauce; 

2) systematycznie uczęszcza do Szkoły, ma nie więcej niż 5 spóźnień na zajęcia szkolne  

i do 10 godzin nieusprawiedliwionych; 

3) rzadko stosuje zwroty grzecznościowe; 

4) z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników Szkoły, osób starszych  

i kolegów; 

5) pomimo starań o kulturę słowa zdarza mu się używać wulgaryzmów; 

6) nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, nie ulega nałogom; 

7) nie zawsze stosuję się do Regulaminu obowiązującego stroju i wyglądu ucznia; 

8) popada w konflikty z koleżankami i kolegami, ale stara rozwiązywać się je bez 

agresji; 

9) rzadko podejmuje zadania związana z życiem klasy, Szkoły i środowiska. 

11. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) nie spełnia wymagań szkolnych i jest niesystematyczny w nauce; 

2) rzadko przestrzega zasad dobrego wychowania i rzadko używa zwrotów 

grzecznościowych, używa wulgaryzmów; 

3) opuszcza zajęcia i spóźnia się na nie, ma dużo nieusprawiedliwionych spóźnień  

i nieobecności; 

4) często utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych, lekceważy polecenia nauczyciela; 

5) nie uczestniczy w życiu klasy, Szkoły, społeczności lokalnej; 

6) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, ulega nałogom; 

7) nie stosuję się do Regulaminu obowiązującego stroju i wyglądu ucznia; 

8) często popada w konflikty z koleżankami i kolegami, nie stara się rozwiązywać ich 

bez agresji; 

9) nie podejmuje zadania związana z życiem klasy, Szkoły i środowiska. 
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12. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) agresywnie zachowuje się w stosunku do innych osób; 

2) dokonał lub dokonuje aktów wandalizmu, kradzieży, wymuszenia; 

3) samowolnie opuszcza zajęcia lekcyjne i wagaruje, nie usprawiedliwia opuszczonych 

godzin lekcyjnych; 

4) notorycznie utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych, lekceważy polecenia nauczyciela; 

5) rażąco nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej, ulega nałogom; 

6) nie stosuję się do Regulaminu obowiązującego stroju i wyglądu ucznia; 

7) rażąco nie dba o kulturę słowa, używa wulgaryzmów; 

8) nie uczestniczy w życiu klasy, Szkoły, społeczności lokalnej. 

13. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie. 

 

§ 73 

1. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z religii i etyki ustala się w skali 

określonej w § 70 ust. 1. 

 

§ 74 

1. Uczeń jest oceniany z wiedzy i umiejętności w formie odpowiedzi ustnych, prac 

pisemnych oraz zadań praktycznych. 

2. Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są: 

1) odpowiedź ustna; 

2) zadanie klasowe; 

3) pisemny sprawdzian wiadomości; 

4) test pisemny; 

5) praca domowa; 

6) kartkówka; 

7) ćwiczenia; 

8) referat; 

9) zadania praktyczne; 

10) wytwory. 
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1. Zadania klasowe, pisemne sprawdziany wiadomości i testy pisemne są przechowywane  

w Szkole przez dany rok szkolny, nie później niż do 31 sierpnia.  

2. Dopuszcza się możliwość ustalenia innych sposobów sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych ustalonych przez nauczyciela i wynikające ze specyfiki danych zajęć 

edukacyjnych. 

3. Termin zadania klasowego, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu 

podaje się uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem, zaznaczając ten fakt w dzienniku 

lekcyjnym.  

4. Zadań klasowych, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu w tygodniu 

nie może być więcej niż 3 i co najwyżej 1 w danym dniu. Zadanie klasowe powinno się 

przeprowadzać po lekcjach powtórzeniowych i wskazaniu typu zadań. W przypadku, gdy 

zadanie klasowe, pisemny sprawdzian wiadomości lub pisemny test nie odbyły się  

z przyczyn niezależnych od nauczyciela może zostać zrealizowany na pierwszych 

kolejnych zajęciach, pod warunkiem, że w danym dniu nie ma zaplanowanego innego 

sprawdzianu lub zadania klasowego. 

5. Ocena prac pisemnych, o których mowa w ust. 5 i 6 musi nastąpić w ciągu 14 dni od ich 

napisania. Nauczyciel nie może przeprowadzić pracy pisemnej w przypadku, gdy 

poprzednia praca pisemna nie została poprawiona i oceniona. Termin zwrotu prac 

pisemnych może być przedłużony w sytuacji dłuższej nieobecności nauczyciela lub 

nieodbycia lekcji z powodów niezależnych od nauczyciela. 

6. Oceny z prac pisemnych wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym. 

Pozostałe oceny wpisywane są kolorem czarnym lub niebieskim. 

 

§ 75 

1. Rodzice ucznia mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Warunkami ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych są: 

1) brak wystarczającej liczby ocen bieżących spowodowanych nieobecnościami ucznia 

na danych zajęciach, przy czym nieobecności te muszą być usprawiedliwione; 

2) brak różnorodności ocen bieżących; 

3) liczba nieobecności na danych zajęciach nie może być większa niż połowa liczby 

zajęć zrealizowanych w ciągu roku szkolnego do dnia ustalenia oceny przewidywanej; 
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3. Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana 

składa się do Dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia  

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. Wniosek 

powinien zawierać uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń.   

4. Jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 Dyrektor przekazuje wniosek 

do rozpatrzenia nauczycieli danych zajęć edukacyjnych.  

5. Nauczyciel po analizie wniosku może postanowić o: 

1) uznaniu wniosku za zasadny i ustalić ocenę, o którą ubiega się uczeń; 

2) podtrzymać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną i uzasadnić swoją decyzję; 

3) sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia poprzez pracę pisemną lub odpowiedzi 

ustne lub ćwiczenia praktyczne, których zakres spełnia wymagania na wnioskowaną 

ocenę. 

6. O doborze zadań i ćwiczeń, o których mowa w ust. 5 pkt 3 decyduje nauczyciel 

stosownie do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 64 ust. 6 pkt 1.  

7. Przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia może odbyć się w dniu 

złożenia wniosku, ale nie później niż dzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym 

Rady Pedagogicznej. 

8. W wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczeń może otrzymać wnioskowaną ocenę 

lub zachować ocenę przewidywaną. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu ocena nie 

może być obniżona. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 

79.  

9. Z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 

nauczyciel sporządza protokół, w którym odnotowuje ocenę i zwięzłą informację  

o udzielonych odpowiedziach a także poprawioną i ocenioną pracę pisemną.   

 

§ 76 

1. Rodzice ucznia mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana 

składa się do Dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia  

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Wniosek powinien 

zawierać uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń.   

3. Wychowawca po analizie wniosku może zasięgnąć opinii nauczycieli . Na podstawie tej 

analizy, uzyskanej opinii oraz posiadanej dokumentacji może postanowić o: 
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1) uznaniu wniosku za zasadny i ustalić ocenę, o którą ubiega się uczeń; 

2) podtrzymać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną i uzasadnić swoją decyzję. 

4. Ustalona w ten sposób ocena zachowania może być zmieniona tylko w wyniku 

zgłoszenia przez rodziców ucznia zastrzeżeń jeżeli uznają, że roczna klasyfikacyjna 

ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tych ocen. 

 

§ 77 

1. Egzamin klasyfikacyjny ucznia: 

1) nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności,; 

2) nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,; 

3) realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą; 

4) realizującego indywidualny tok nauki; 

5) przechodzącego ze szkoły innego typu; 

6) przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej, 

przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora. 

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 

78 i § 79. 

5. Tematy zadań i ćwiczeń do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych. 

6. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, rodzaje zajęć 

edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzamin klasyfikacyjnego ucznia 

realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą, skład komisji powołanej do 

przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz odpowiedniego dokumentowania jego 

przebiegu określa odpowiednie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. 

7. W przypadku ucznia, który objęty jest kształceniem zdalnym warunki i sposób 

przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły. 
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§ 78 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę 

klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może 

przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.  

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 79. 

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w 

Szkole promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

7. Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor. 

8. Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości 

przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania przebiegu 

określa odpowiednio rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. 

9. W przypadku ucznia, który objęty jest kształceniem zdalnym warunki i sposób 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego ustala Dyrektor Szkoły. 

 

§ 79 

1. Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 
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później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami.  

6. Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, 

jest ostateczna. 

7. Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której 

mowa w ust. 3 pkt 2, skład komisji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub 

prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego 

udokumentowania pracy komisji określa odpowiednie rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

w szkołach. 

8. W przypadku ucznia, który objęty jest kształceniem zdalnym warunki i sposób 

przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia ustala Dyrektor Szkoły. 
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§ 80 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny 

klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli średnia rocznych ocen 

klasyfikacyjnych jest nie mniejsza niż 4,75 i ocena zachowania jest co najmniej bardzo 

dobra. 

3. 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. 

4. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza 

ostatnią klasę szkoły podstawowej. 

 

§ 81 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i sprawdza,  

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.  

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.  

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:  

1) język polski – 120 minut,  

2) matematykę – 100 minut,  

3) język obcy nowożytny – 90 minut,  

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia 

lub historia - 90 minut, oraz od roku szkolnego 2023/24. 

4. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:  

1) wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu 

ósmoklasisty; 

2) wskazują przedmiot do wyboru (począwszy od roku szkolnego 2023/24; 

3) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 

lub przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 

języku regionalnym.  
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5. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed 

terminem egzaminu ósmoklasisty pisemną informację o:  

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;  

2) zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji;  

3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku 

regionalnym.  

6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty.  

7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 6 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektor Szkoły.  

8. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego  

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego  

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty 

z tego przedmiotu.  

9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 8, następuje na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskania odpowiednio przez ucznia tytułu odpowiednio laureata lub 

finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.  

10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 9, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.  

11. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 8  

z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru niż ten, który 

został zadeklarowany, Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców ucznia złożony nie później 

niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję 

egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru. 
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ROZDZIAŁ IX 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

§82 

1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 

2. Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym zatrudniani są według zasad obowiązu-

jących w placówkach nieferyjnych.  

3. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku 

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

lendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do oddziału przedszkolnego może zostać 

przyjęte dziecko 2,5 letnie. 

5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

6. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku 

szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

7. W oddziale przedszkolnym organizuje się naukę religii dla dzieci, których rodzice wyrażą 

takie życzenie. Udział w tych zajęciach nie jest obowiązkowy. 

8. Oddział przedszkolny w szczególności:  

1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. 

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

10. Czas pracy oddziału przedszkolnego określa organ prowadzący w arkuszu organizacyj-

nym Szkoły na dany rok szkolny. 

11. Dzienny czas pracy oddziału nie może jednak wynosić mniej niż 5 godzin, które są prze-

znaczone na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

12. Termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na 

wniosek dyrektora. 

13. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego przed-

szkolnego programu nauczania umożliwiającego realizację  podstawy programowej wy-

chowania przedszkolnego. 

14. Sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego dokumentacji regulują 

odrębne przepisy. 

15. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji. 
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§ 83 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 

realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia 

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na 

drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga 

dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

 

§ 84 

1. Zadania oddziału przedszkolnego: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

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

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

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

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

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 
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9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, 

ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania  

i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami  

i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz 

tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, 

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

zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka 

zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki  

w szkole; 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – 

kaszubskiego. 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu 

zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych 

kultur; 

17) organizowanie zajęć z preorientacji zawodowej, która ma na celu wstępne 

zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich 

zainteresowań i uzdolnień. 
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§ 84 

1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia 

wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu 

dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie 

doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji 

programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas 

spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, 

uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest 

samodzielna zabawa. 

2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na 

konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których 

spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku 

przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się  

z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na 

świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej 

grupie wiekowej. 

3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich 

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, 

komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację 

edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne 

wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. 

Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń 

czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel 

przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą 

pojawiania się tychże procesów.  

4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter 

drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest 

najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy 

przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji 

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 356 napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy 

kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po 

śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego 

dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się 

do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.  
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5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, 

włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz 

ich zaciekawienie elementami otoczenia.  

6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się 

otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma 

pomoc w jego rozumieniu. 7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu 

oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które 

pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają 

poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.  

7. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów 

tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele 

zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, 

które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania 

wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia 

rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze 

szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.  

8. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, 

zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz 

opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają 

rozpocząć naukę w szkole. 

9. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być 

włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania 

przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy 

stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych 

sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do 

dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną 

lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych 

wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel 

prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze 

swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane 

przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do 

posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub 

innej formy wychowania Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 356 przedszkolnego, należy brać 
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pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na 

terenie danej gminy.  

10. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie 

jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form 

działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. 

Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. 

Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami 

okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola. 

11. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane  

w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk 

oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do 

prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość 

korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.  

12. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone 

na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy 

wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

13. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich 

spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość 

wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich 

komponowania. 

14. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed 

posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.  

 

§ 86 

1. Szkoła sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale 

przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza jej terenem, dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

2. Dzieci przebywające w oddziale przedszkolnym są pod opieką nauczyciela, który 

organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z programem 

wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć. 

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala zabaw, 

szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia. 
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5. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę 

upoważnionej do tego osoby. 

6. Pracownicy Szkoły nie podają dzieciom w oddziale przedszkolnym żadnych leków. 

7. Wycieczki i spacery poza terenem Szkoły odbywają się przy wzmożonych zasadach 

bezpieczeństwa oraz przy udziale odpowiedniej liczby dorosłych opiekunów, zgodnie  

z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w Szkole. 

§ 87 

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

rodziców lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, z zastrzeżeniem paragrafu 6. 

2. Upoważnienie dokonywane jest  w formie pisemnej.  

3. Osoba przyprowadzająca dziecko do oddziału przedszkolnego jest zobowiązana przeka-

zać je bezpośrednio  pod opiekę nauczyciela. 

4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do oddziału przedszkolnego dzieci zdrowe. 

Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi 

zdrowymi. W sytuacji infekcji lub chorób zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do 

oddziału do czasu całkowitego wyzdrowienia. 

5. Nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osoby odbierającej. Od momentu przekazania 

dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca. 

6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, wobec której ma uzasadnione 

podejrzenie o byciu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

7. Żądanie jednego z rodziców dotyczące niewydawania dziecka z oddziału przedszkolnego 

drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żąda-

nia stosownym orzeczeniem sądowym. 

8. Dziecko należy odebrać z oddziału do godziny ustanowionej w arkuszu organizacyjnym 

zatwierdzonym na nowy rok szkolny. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 

ustalonej, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie 

oraz zapewnić dziecku opiekę do czasu przybycia.  

9. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziec-

ka nauczyciel powiadamia Dyrektora Szkoły w celu podjęcia dalszych działań. 

 

§ 88 

1. W przypadkach nadzwyczajnych wynikających z bezwzględnej konieczności zachowania 

bezpieczeństwa i zdrowia dzieci oraz personelu Przedszkola, rodzice lub upoważniona 
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osoba przyprowadza dziecko do wejścia do Przedszkola i oddaje dziecko pod opiekę na-

uczyciela. 

2. Dziecko po wejściu do oddziału przedszkolnego poddane jest zabiegom higienicznym 

określonym odrębnymi przepisami. 

3. Po zakończeniu zajęć dziecko odbierane jest na zewnątrz budynku Szkoły, a wszelkie 

czynności związane z przygotowaniem dziecka do opuszczenia oddziału, w tym pomoc 

przy ubieraniu się, są obowiązkiem nauczycieli bądź upoważnionych pracowników Szko-

ły. 

4. Rozwiązania organizacyjne związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka  

w przypadkach nadzwyczajnych określa Dyrektor. 

 

§ 89 

W oddziale przedszkolnym udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szczegółowe 

zasady udzielania pomocy określa § 9 i §10. 

 

§ 90 

1. Nauczyciel współdziała z rodzicami organizując w szczególności: 

1) zebrania rodziców zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż 2 razy  

w roku; 

2) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu  

z udziałem zaproszonych specjalistów z inicjatywy rodziców lub nauczyciela; 

3) zajęcia otwarte dla rodziców; 

4) spotkania indywidualne z rodzicami; 

5) wystawy prac dziecięcych; 

6) uroczystości, imprezy i wycieczki. 

2. Zadaniem nauczyciela jest opracowanie pisemnej informacji dla rodziców – analiza 

gotowości do nauki w szkole dziecka 6 letniego, a także udostępnianie rodzicom teczek 

kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji i diagnozy 

indywidualnego rozwoju ich dziecka. 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są 

zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału 

przedszkolnego – zgodnie z Harmonogramem rekrutacji 
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2) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku Dyrektora Szkoły,                 

w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku przygotowania 

przedszkolnego poza obwodem; 

3) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

4) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

5) przyprowadzania do oddziału przedszkolnego wyłącznie zdrowego dziecka, 

nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka na zajęcia; 

6) zgłaszania nauczycielowi wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania 

wyczerpujących informacji na ten temat; 

7) wyposażenia dziecka w niezbędne pomoce i przybory; 

8) informowania o przyczynie nieobecności dziecka; 

4. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji  

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji. 

 

§ 91 

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach podstawy 

programowej realizowanej w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Wysokość opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków ustala Dyrektor Szkoły  

w porozumieniu z organem prowadzącym. 

3. Wysokość opłaty za korzystanie z oddziału przedszkolnego w czasie przekraczającym 5h 

wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć dla dzieci 3-5 letnich w rozliczeniu za każdą godzinę 

faktycznego pobytu. 

 

§ 92 

1. Do zakresu zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom  

w czasie zajęć organizowanych przez oddział przedszkolny należy: 

1) zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas 

prowadzonych zajęć; 

2) przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po  

szkole; 

3) zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku,  

w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku; 

4) dostosowywanie trudności i intensywności zajęć rozwijających sprawność fizyczną do 

aktualnej sprawności fizycznej i wydolności dzieci ćwiczących; 

5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas organizowanych wycieczek; 
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6) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu dziecku opiekę, w szczególności sprowa-

dzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu 

pierwszej pomocy. 

2. Do zakresu nauczycieli związanych z współdziałaniem z rodzicami w sprawach wycho-

wania i nauczania dzieci należy: 

1) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka; 

2) zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkol-

nego; 

3) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przed-

szkolnego realizowanego w danym oddziale; 

4) odbywanie planowych spotkań z rodzicami oraz indywidualnych konsultacji; 

5) włączenie rodziców do pomocy przy organizowaniu wycieczek; 

6) uwzględnianie wniosków i sugestii rodziców dotyczących działań wychowawczych  

i opiekuńczych oddziału; 

7) współpraca z Radą Rodziców. 

3. Do zakresu zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy dydak-

tyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość, należy: 

1) ustalanie szczegółowego rozkładu dnia dla danego oddziału, z uwzględnieniem po-

trzeb i zainteresowań dzieci; 

2) organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka; 

3) przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego dla danego od-

działu; 

4) właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

5) analizowanie realizacji dopuszczonego w przedszkolu programu wychowania przed-

szkolnego; 

6) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez aktywne uczestnictwo w różnych 

formach doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb przedszkola; 

7) doskonalenie form i metod pracy z dziećmi; 

8) realizowanie treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli 

określonych odrębnymi przepisami. 

4. Do zakresu zadań nauczycieli w zakresie prowadzenia obserwacji pedagogicznych mają-

cych na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowa-

niem tych obserwacji należy: 



89 

 

1) dokumentowanie obserwacji dziecka w odrębnym „Arkuszu obserwacji dziecka”; 

2) opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają 

rozpocząć naukę w szkole; 

5. Do zakresu zadań nauczycieli w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi po-

moc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną: 

1) realizowanie wobec dziecka, stosownie do własnych kompetencji, zadań o charakterze 

kompensacyjno-korekcyjnym określonych przez specjalistów (psychologa, pedagoga, 

logopedę i innych specjalistów); 

2) zasięganie porad i opinii specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

edukacyjnych i innych, korzystanie z ich pomocy w opracowywaniu indywidualnych 

planów działań wspierających lub indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych; 

3) przestrzeganie ustaleń specjalistów o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym 

dziecka przekazanych przez rodziców dziecka; 

4) udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o możliwościach skorzystania z pomocy 

specjalistów. 

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 93 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: 

Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w  Bytomsku. 

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 94 

1. Szkoła posiada sztandar. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru Szkoły: 

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,  

2) ślubowanie klas pierwszych,  

3) akademie z okazji świąt państwowych,  

4) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru Szkoły. 
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2. Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem, opisuje także 

organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce. 

3. Ustala się Dzień Patrona na dzień 6 grudnia. 

 

§ 95 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Szkoły i uchwala jego zmiany 

lub uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ Szkoły,  

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor Szkoły w ciągu bez zbędnej zwłoki po nowelizacji statutu, opracowuje tekst 

jednolity statutu. 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w Szkole, na stronie Szkoły  

i BIP. 

 

§ 96 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. św. Mikołaja w Bytomsku”  uchwalony 31. 08.2015.  

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2021. 

http://www.psp2.radom.pl/

