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Rozdział 1   

Postanowienia ogólne   

  

§ 1   

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach.   

2. Siedzibą szkoły jest budynek w miejscowości Liszki 457, 32-060 Liszki, stanowiący mienie 

komunalne Gminy Liszki.   

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Liszki.   

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.   

5. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach jest szkołą publiczną.   

6. Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Na wniosek rodziców szkoła 

może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy dysponuje wolnymi 

miejscami.   

  

§ 2   

W skład szkoły wchodzą:   

1) szkoła podstawowa;   

2) oddziały przedszkolne;  

3) uchylony.  

 

§ 3   

Ilekroć w statucie jest mowa o:   

1) Szkole – rozumie się przez to Szkołę Podstawową im. św. Jana Kantego w Liszkach;   

2) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w szkole;   

3) rodzicach - rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;   

4) uczniach - rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniających obowiązek szkolny w szkole;   

5) wychowawcach - rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy 

oddziału lub wychowawcy świetlicy;   

6) radzie pedagogicznej - rozumie się przez to radę pedagogiczną szkoły;   

7) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego  

w Liszkach;   
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8) samorządzie uczniowskim - rozumie się przez to samorząd uczniowski szkoły   

9) radzie rodziców - rozumie się przez to radę rodziców szkoły.   

  

§ 4   

Szkoła dysponuje własną infrastrukturą sportową w postaci boisk sportowych, bieżni oraz ma 

dostęp do hali sportowo-widowiskowej i gminnego placu zabaw.   

  

§ 5   

Szkoła objęta jest monitoringiem wizyjnym.   

  

§ 6   

1. Szkoła posiada sztandar.   

2. Szkoła posiada własny ceremoniał związany z imieniem patrona oraz sztandarem.   

 

 

  

Rozdział 2   

Cele i zadania szkoły   

  

§ 7   

1. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w toku ośmioletniego cyklu 

nauczania w klasach od I do VIII oraz w oddziałach przedszkolnych.   

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w ramach ramowych planów nauczania.   

  

§ 8   

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: nauczyciela 

wspomagającego, asystenta lub pomoc nauczyciela, specjalistów, a także innych pracowników, 

posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.   

2. W szkole realizowane są programy nauczania uwzględniające podstawę programową 

kształcenia ogólnego.   

3. W szkole stosowane są ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.  
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4. W szkole organizuje się naukę religii i etyki na życzenie rodziców na warunkach określonych  

w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.   

5. Szkoła prowadzi zajęcia świetlicowe.   

6. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym 

wyposażeniem.   

  

§ 9   

1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący wszystkie treści i działania  

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb środowiska szkoły.   

2. Szkoła dąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego poprzez 

harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania,  

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony zdrowia.   

3. Do nadrzędnych celów wynikających z realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych  

i opiekuńczych szkoły należy w szczególności:   

1) zapewnienie edukacji na poziomie dostosowanym do potrzeb i możliwości uczniów;   

2) rozwój różnorodnych zainteresowań uczniów;   

3) wychowanie w duchu patriotyzmu, uczciwości i prawdomówności;   

4) zapewnienie opieki i poczucia bezpieczeństwa;   

5) promocja zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego 

żywienia;  

6) zapewnienie opieki zdrowotnej nad uczniami.  

7) zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej uczniom oraz wspomaganie ich rozwoju 

intelektualnego, emocjonalnego i społecznego 

  

§ 10   

1. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:   

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co 

najmniej kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia,   

3) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo - 

skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.,   

4) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,   
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5) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, 

w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,   

6) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,   

7) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej i dziedzictwa europejskiego;   

2. Szkoła w zakresie wykorzystania zdobywanej wiedzy kształci w szczególności umiejętności: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej 

odpowiedzialności,   

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi,   

3) poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych 

wystąpień, 

4) efektywnego współdziałania w zespole, pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, 

podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania 

obowiązujących norm,   

5) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,   

6) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną,   

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,   

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

społecznych;   

3. Szkoła w zakresie wychowania i opieki wspiera obowiązki rodziców, aby uczniowie  

w szczególności:   

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, 

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra 

i piękna w świecie,   

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, 

jak i całej edukacji na danym etapie,   

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym  

i społecznym, godząc umiejętnie dążenia do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność 

za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,   

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych 

i wartości ważnych do odnalezienia własnego miejsca w świecie,   
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6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

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

dla dziedzictwa kulturowego i wartości patriotycznych,   

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,   

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.   

  

§ 11   

Realizacja celów i zadań następuje poprzez:  

1) kształcenie zgodnie z założeniami podstawy programowej;   

2) organizację zajęć lekcyjnych w ramach poszczególnych etapów edukacji;   

3) oddziaływania wychowawcze skierowane na takie priorytety jak współdziałanie w grupie, 

świadome dążenie do zaplanowanego celu oraz przestrzeganie zasad kultury życia codziennego; 

4)  prowadzenie zajęć wyrównawczych i specjalistycznych wspierających harmonijny rozwój 

każdego ucznia;   

5) prowadzenie lekcji religii i etyki w szkole;   

6) pracę pedagoga wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej;   

7) pracę specjalistów wspomagających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;   

8) współpracę z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, sądem rodzinnym i policją;   

8a) współpracę z Pełnomocnikiem Rządu do spraw wspierania wychowawczych funkcji szkoły 

i placówki;  

9) współpracę z radą rodziców i lokalnymi stowarzyszeniami;   

10) uchylony  

11) organizowanie wycieczek szkolnych;   

12) udział w apelach wychowawczych;   

13) przygotowywanie akademii i uroczystości szkolnych; 

14) organizowanie zajęć z doradztwa zawodowego.   

  

§ 12   

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:   

1) dyżury nauczycieli w budynku szkoły według ustalonego grafiku i zgodnie z regulaminem 

dyżurowania;   



10 
 

2) zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie szkoły;   

3) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych oraz imprezach szkolnych;   

4) opiekę sprawowaną przez nauczycieli podczas wycieczek szkolnych;   

5) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;   

6) zapoznanie wszystkich z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia i nagłych 

wypadkach;   

7) szkolenie pracowników w zakresie zasad BHP a także stwarzanie warunków do ich 

przestrzegania;   

8) przestrzeganie zasad BHP przez wszystkich pracowników szkoły;   

9) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego 

rozłożenia zajęć w każdym dniu; 

10) promocję zdrowego trybu życia;   

11) organizowanie opieki świetlicowej.   

  

  

Rozdział 3   

Organy szkoły i ich kompetencje  

  

§ 13   

Organami szkoły są:   

1) dyrektor szkoły;   

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

 

§ 14   

1. Szkołą kieruje dyrektor powoływany przez organ prowadzący.   

2. Dyrektor szkoły w szczególności:   

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;   

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;   

3) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, informacje 

o działalności szkoły oraz wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;   
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4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działanie prozdrowotne;   

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

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę szkoły;   

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych;   

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

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły;   

9) dopuszcza przedstawiony przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub 

program nauczania do użytku w szkole po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

10) zapewnia warunki do realizacji awansu zawodowego nauczycieli;   

11) dokonuje oceny pracy oraz oceny dorobku zawodowego nauczyciela;   

12) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą lub obowiązku przygotowania 

przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym;   

13) podaje do publicznej wiadomości szkolne zestawy podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego;   

14) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, ustala 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;   

15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;  

16) współpracuje z podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami.    

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

niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;   

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym 

pracownikom szkoły;   

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły z zastrzeżeniem 

pkt4;   

4) przyznawania nagród dyrektora szkoły;   
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5) ustalania zakresu zadań i obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły.   

4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców 

i samorządem uczniowskim.   

5. Dyrektor odpowiada za:   

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom pracy szkoły;   

2) tworzenie właściwej atmosfery pracy, opartej na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku;   

3) zapewnienie uczniom i pracownikom należytych warunków pracy;   

4) współpracę z organami samorządowymi, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi 

oraz instytucjami społecznymi;   

5) kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów;   

6) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami zwłaszcza 

dokumentacji przebiegu nauczania;   

7) realizację programu wychowawczo-profilaktycznego;   

8) klasyfikację uczniów, zgodnie z zasadami ustalonymi przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania;   

9) właściwą organizację i przebieg egzaminów;   

10) opracowanie arkusza organizacji szkoły;   

11) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, dbając o stan budynku 

i urządzeń szkolnych oraz przygotowując procedury dotyczące zachowania podczas zagrożenia 

zdrowia lub życia uczniów i pracowników szkoły.   

6. Dyrektor powierza nauczycielowi funkcję wicedyrektora szkoły i odwołuje z tej funkcji, 

zasięgając w obu przypadkach opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.   

7. Dyrektor określa zakres obowiązków wicedyrektora.   

8. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.   

9. Szczegółowy przydział zadań dla dyrektora opracowuje Wójt Gminy Liszki.   

  

§ 15   

1. W szkole działa rada pedagogiczna.   

2. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.   

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.   

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.   
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5. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie 

zespołach zadaniowych.   

6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem szkoły.   

7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

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

dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.   

8. Zebrania mogą być organizowane:   

1) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;   

2) z inicjatywy dyrektora szkoły;   

3) na wniosek organu prowadzącego szkołę;   

4) na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.   

9. Rada pedagogiczna podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.   

10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;   

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

a) wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

na zajęciach,   

b) postanowienie o promowaniu ucznia klasy pierwszej i drugiej do klasy programowo 

wyższej w ciągu roku szkolnego,   

c) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia szkoły, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;   

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;   

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, którzy ukończyli osiemnaście lat;   

5) przygotowanie projektu statutu albo jego zmian;   

6) uchwalenie zmian statutu szkoły;   

7) uchwalenie statutu szkoły;   

8) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych, eksperymentów pedagogicznych.   

11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

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

2) program wychowawczo-profilaktyczny;   

3) projekt planu finansowego szkoły;   
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4) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych  i opiekuńczych;   

6) przedstawione przez dyrektora szkoły zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania 

przedszkolnego oraz programy nauczania;   

7) propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;   

8) uchylony  

9) powierzenie stanowiska wicedyrektora;   

10)  odwołanie ze stanowiska wicedyrektora.   

12. Rada Pedagogiczna ponadto:   

1) deleguje dwóch swoich przedstawicieli do pracy w komisji wyłaniającej kandydata na 

dyrektora szkoły;   

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

3) może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora szkoły;   

4) wnioskuje o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego 

stroju i opiniuje jego wzór;   

5) uchylony  

13. Wykaz wszystkich spraw podejmowanych w formie uchwał przez radę pedagogiczną 

opracowuje dyrektor szkoły. Uchwały rady pedagogicznej są ewidencjonowane w rejestrze 

uchwał.   

14. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, 

 a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.   

15. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane przez wyznaczonych przez dyrektora 

protokolantów.   

16. Obecność wszystkich członków na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Każda 

nieobecność musi być usprawiedliwiona w formie pisemnej.   

17. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, podjętych w ramach kompetencji 

stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia Wójta Gminy Liszki oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

Małopolski Kurator Oświaty uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 
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prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie Małopolskiego 

Kuratora Oświaty jest ostateczne.   

18. Nauczyciele w ramach rady pedagogicznej pracują w zespołach powołanych przez dyrektora 

szkoły. Zadania zespołów określa regulamin działalności rady pedagogicznej.   

19. Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:   

1) analizowanie realizacji programów nauczania;   

2) podejmowanie wspólnych działań wychowawczych wynikających z planu pracy wychowawcy 

oddziału;   

3) analizowanie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej 

w zakresie form i metod pracy z uczniem;   

4) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania;   

5) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;   

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

szczególnie uzdolnionym.   

  

 

 

§ 16   

1. W szkole działa samorząd uczniowski.   

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.   

3. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego   

4. Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela lub nauczycieli pełniących funkcję 

opiekunów.   

5. Samorząd uczniowski ma prawo przedstawić radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:   

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

wymaganiami;   

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

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

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;   
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4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, charytatywnej, sportowej, oświatowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami; 

5) prawo do organizowania pomocy w nauce najsłabszym uczniom; 

6) prawo do swobodnej wypowiedzi i redagowania gazety szkolnej.   

6. Samorząd Uczniowski ze swojego składu może wyłonić szkolną radę wolontariatu, której 

zadaniem jest koordynacja działań charytatywnych zgłoszonych przez zespoły uczniowskie 

poszczególnych oddziałów klasowych.   

7. Szczegółowe zasady działania wolontariatu w szkole określa odrębny regulamin, który nie 

może być sprzeczny ze statutem szkoły.   

8. Szczegółowe zasady działalności samorządu uczniowskiego określa regulamin, który nie 

może być sprzeczny ze statutem szkoły.   

9. Regulamin samorządu uczniowskiego jest uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym.   

  

§ 17   

1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów  

i rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych.   

2. Zasady wyboru rady rodziców określa ustawa Prawo oświatowe.   

3. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdej rady oddziałowej.   

4. Jednego ucznia lub dziecko reprezentuje jeden rodzic.   

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

jednak niż do 15 września.   

6. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem 

szkoły. Regulamin określa w szczególności:   

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców;   

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad 

do rady rodziców.   

7. Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrektorem 

szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, władzami oświatowymi i gminnymi oraz 

innymi organizacjami i instytucjami.   

8. Rada rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób 

ich rozliczania określa regulamin działalności rady rodziców.   
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9. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:   

1) występowanie do dyrektora szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych 

i przedmiotów nadobowiązkowych;   

2) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień 

awansu zawodowego;   

3) występowanie do dyrektora szkoły z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy 

nauczyciela; 

4) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły;   

5) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły;   

6) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły;   

7) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;   

8) wyrażenie zgody na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju;   

9) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.   

10. Rada rodziców może:   

1) udzielać pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;   

2) współpracować ze środowiskiem lokalnym;   

3) udzielać pomocy samorządowi uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym i społecznym 

działającym w szkole.   

  

§ 18  

1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji, zgodnie z własnymi regulaminami i statutem szkoły.   

2. Organy szkoły kierują się w swoich działaniach dobrem uczniów jako nadrzędnym celem pracy 

szkoły.   

3. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działania winny być przekazane 

dyrektorowi szkoły.   

4. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do 

rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie 

naruszając kompetencji organu uprawnionego.  
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5. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowe lub doraźne zebrania przedstawicieli innych 

organów w celu wymiany informacji i poglądów.   

6. Uchwały organów szkoły podjęte w ramach ich kompetencji są do wglądu u dyrektora szkoły, 

z zastrzeżeniem, że nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych oraz nie naruszają dóbr 

osobistych.   

6a. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych  z przepisami prawa 

lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania 

w sprawie będącej przedmiotem sporu.  W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do 

rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę. 

7. W ramach współpracy pomiędzy organami szkoły:   

1) przewodniczący zapraszają się na zebrania organów;   

2) uchylony   

8. Bieżące informacje przekazywane są poprzez:   

1) dziennik lekcyjny w formie elektronicznej oraz dzienniki papierowe;   

2) apele szkolne;   

3) ogłoszenia i informacje publikowane na tablicach informacyjnych;   

4) wspólne spotkania przedstawicieli poszczególnych organów;   

5) zebrania poszczególnych organów z dyrektorem szkoły; 

6) pocztę elektroniczną.   

 § 19   

1. W przypadku powstania sporu między organami szkoły dla jego rozwiązania dyrektor szkoły 

powołuje komisję w składzie:   

1) przewodniczący organów będących w sporze;   

2) po dwóch przedstawicieli organów będących w sporze, z wyjątkiem dyrektora szkoły; 

3) w przypadku samorządu uczniowskiego oprócz dwóch uczniów w komisji działa opiekun 

samorządu.   

2. Dopuszcza się możliwość powołania mediatora lub negocjatora.   

3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech 

kolejnych spotkań, strony będące w sporze mogą się zwrócić o jego rozstrzygnięcie do organu 

prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Czas pracy komisji nie może 

przekroczyć 2 tygodni.   

4. Posiedzenie komisji jest ważne, o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych osób.   



19 
 

5. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni.   

6. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji i protokolanta. Funkcji 

tych nie mogą pełnić przewodniczący organów szkoły.   

7. Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły.  

  

Rozdział 4   

Organizacja pracy szkoły   

  

§ 20   

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania.   

2. Liczba uczniów w oddziałach nie powinna przekraczać 25.   

  

§ 21   

1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.   

2. Liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25.   

3. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 

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

  

§ 22   

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

6-letniego do podjęcia nauki.   

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

  

§ 23   

1. Dyrektor Szkoły za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest 

wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych 

potrzeb.   

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny.   
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§ 24   

1. W klasach IV – VIII podział na grupy jest dokonywany zgodnie z przepisami określonymi przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.   

2. Podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.   

  

§ 25   

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:   

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym; 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.   

2. W czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych organizuje się przerwy 

międzylekcyjne zgodnie z obowiązującymi zasadami higieny oraz potrzebami organizacyjnymi 

szkoły.   

3. 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.   

4. Niektóre obowiązkowe zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo-lekcyjnym, o ile wymaga tego specyfika treści zawartych w programie nauczania.   

5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.   

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

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.   

  

§ 26   

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, 

stosownie do posiadanych środków finansowych.   

2. Zajęcia dodatkowe są prowadzone w grupach klasowych, międzyklasowych 

i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.   

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

przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.   
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§ 27   

1. Rok szkolny składa się z dwóch okresów. Pierwszy okres trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 

początku ferii zimowych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalanym corocznie przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, nie dłużej jednak niż do 31 stycznia 

każdego roku. Drugi okres trwa do 31 sierpnia.   

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.   

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora.   

4. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:   

1) arkusz organizacji;   

2) szkolny plan nauczania;   

3) tygodniowy rozkład zajęć;   

4) plany pracy wychowawców klasowych.   

5. Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły opiera się na:   

1) szkolnym zestawie programów nauczania,   

2) programie wychowawczo–profilaktycznym szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie 

treści i działania o charakterze wychowawczym i opiekuńczym.   

6. Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony 

przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.   

 

  

§ 28   

1. W szkole używa się dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne.  

2. W szkole dopuszcza się używanie dzienników papierowych do dokumentowania zajęć 

pozalekcyjnych i specjalistycznych.   

  

§ 29   

1. Religia lub etyka jest prowadzona dla uczniów, których rodzice lub opiekunowie prawni 

wyrażają takie życzenie.   
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2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia rodziców, nie musi być ponawiane  

w kolejnym roku szkolnym. Może natomiast zostać zmienione.   

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

wychowawczymi.   

4. Nauczyciel religii i etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej.   

5. Nauczyciel religii i etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.   

6. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana do średniej ocen, 

lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.   

7. uchylony  

  

§ 30   

1. Dla uczniów od klasy czwartej organizowane są zajęcia wychowania do życia w rodzinie.   

2. Udział ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.   

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły pisemną 

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 zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

5. Udział w zajęciach nie podlega ocenie i nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani ukończenie szkoły.   

  

§ 30a   

1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy IV -VIII w celu 

wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy.   

2. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-

zawodowego stanowią treści programowe, warunki i sposób realizacji określony odrębnymi 

przepisami.   

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu, udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej.   

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

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;   
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2) poradniami specjalistycznymi;   

3) pracodawcami;   

4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.   

5. Organizacja zadań szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział rodziców 

uczniów.   

6. Szkoła corocznie, nie później niż 30 września, opracowuje na dany rok szkolny program działań 

z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym uwzględnia udział przedstawiciela 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych i innych współpracujących ze szkołą.   

7. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego realizuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel lub pedagog z wymaganymi 

kwalifikacjami.   

8. Do zadań nauczyciela realizującego zadania doradcy zawodowego należy:   

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;   

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla uczniów klas IV -VIII;   

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;   

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;   

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia zawodu;   

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

psychologiczno-pedagogicznej.   

9. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są:   

1) na zajęciach z wychowawcą;   

2) w czasie zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania;   

3) podczas spotkań z przedstawicielami pracodawców, powiatowych urzędów pracy; 

4) podczas spotkań z przedstawicielami różnych typów szkół .   

10. Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów:   

1) w dniach otwartych szkół; 

2) w targach edukacyjnych.   

11. Ponadto szkoła:   

1) upowszechnia informator o szkołach ponadpodstawowych;   

2) gromadzi informacje dotyczące zawodów w formie folderów, ulotek; 
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3) tworzy bazy danych o szkołach z wykorzystaniem Internetu.   

  

 § 31   

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły 

a szkołą wyższą.   

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

przepisami.   

  

§ 32   

1. Biblioteka szkolna jest centrum edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz 

ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.   

2. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspierania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia. Wspiera 

szkołę w pełnieniu funkcji edukacyjno-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnych.   

3. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:   

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;   

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi;   

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;   

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się 

językiem regionalnym;   

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej z uwzględnieniem 

odrębnych przepisów.   

4. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w zakresie:   

1) stwarzania uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów;   

2) kształcenia u uczniów umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o piękno 

mowy ojczystej i wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;   
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3) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.   

5. Ze zbioru biblioteki mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów 

oraz absolwenci zgodnie z regulaminem biblioteki.   

6. Biblioteka finansowana jest z budżetu szkoły.   

7. Działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców oraz innych ofiarodawców.   

8. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły.   

  

§ 33   

1. Pracownia komputerowa jest udostępniona wszystkim uczniom i nauczycielom szkoły.   

2. Obowiązkowo z pracowni komputerowej korzystają uczniowie klas IV – VIII podczas zajęć 

komputerowych.   

3. Zajęcia w pracowni komputerowej odbywają się w miarę potrzeb realizacji programów 

i zainteresowań uczniów.   

4. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone 

miejsca.   

5. Komputer można włączyć i wyłączyć jedynie za zgodą nauczyciela.   

6. Nie wolno w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania ani kopiować 

programów znajdujących się w pracowni na własne dyski.   

7. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń 

elektronicznych.   

8. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni określa regulamin pracowni komputerowej.   

  

 

 

§ 34   

1. W szkole działa świetlica dla uczniów.   

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać w szkole dłużej, ze względu na czas 

pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia uczniowi opieki w szkole.   

1) uchylony  

2) uchylony  

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

w terminie określonym przez dyrektora szkoły zgodnie z regulaminem rekrutacji na świetlicę. 

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.   

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Szkoły.   

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.   

7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.   

8. Wychowawcy świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej 

działalności.   

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy 

w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz otaczają opieką dzieci z rodzin niewydolnych 

wychowawczo.   

10. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji pracy świetlicy oraz zasad bezpieczeństwa dzieci 

przebywających w świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który nie może być sprzeczny 

ze statutem szkoły.   

  

§ 35   

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

wsparcie, szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.   

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.   

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w szczególności w formie:   

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;   

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;   

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;   

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

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;   

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;   

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;   

7) porad i konsultacji; 

8) warsztatów.   

  

§ 36  

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

placówkami wspierającymi pracę szkoły w celu:   
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1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom 

i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;   

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej 

 z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.   

3. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.   

  

§ 37  

1. W szkole mogą działać za 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.   

2. 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.   

  

§ 38  

Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:  

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;   

2) bibliotekę z czytelnią;   

3) gabinet pedagoga szkolnego;   

4) salę komputerową;   

5) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;   

6) kompleks sportowo - rekreacyjny (halę sportową, zespół boisk, bieżnię, plac zabaw); 

7) świetlicę szkolną.   

  

§ 39   

Nauczyciele odpowiedzialni za pracownie, gabinety oraz halę sportową są zobowiązani do 

opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu regulaminów lub instrukcji korzystania z tych 

pomieszczeń oraz zabezpieczenia materiałów i środków zagrażających zdrowiu i życiu uczniów.   
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Rozdział 5   

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły   

  

§ 40   

1. Dyrektor szkoły zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.   

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa 

Kodeks Pracy.   

3. Zakresy czynności pracowników administracji i obsługi określa dyrektor szkoły.   

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

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

5. Nauczyciel na bieżąco dokumentuje wyniki pracy uczniów oraz ich zachowanie poprzez wpisy 

do dziennika lekcyjnego.   

6. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa uczniom należy 

w szczególności:   

1) pełnienie dyżurów przed zajęciami, w trakcie przerw międzylekcyjnych do zakończenia 

zajęć, zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi zasadami określonymi  w regulaminie 

pełnienia dyżurów;   

2) sprowadzanie do szatni uczniów klas I -III po ostatniej godzinie lekcyjnej przez nauczyciela 

prowadzącego te zajęcia;   

3) sprawdzanie przez nauczycieli kończących zajęcia w klasach I–III, czy wszystkie dzieci 

zostały odebrane ze szkoły zgodnie z oświadczeniami rodziców;   

4) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w trakcie prowadzonych obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę zarówno na 

terenie szkoły jak  i poza nią;   

5) sprawdzanie obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i odnotowywanie 

nieobecności  i spóźnień w dziennikach lekcyjnych;   

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie wycieczek, zgodnie z odrębnymi 

przepisami  i regulaminem wycieczek szkolnych.  

7. Do zadań dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela należy w szczególności:   

1) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, kształcenie i wychowywanie uczniów w umiłowaniu 

Ojczyzny, poszanowaniu wartości religijnych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;   
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2) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;   

3) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego zgodnego 

 z osiągnięciami współczesnej nauki;   

4) dbanie o wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;   

5) indywidualizowanie procesu nauczania;   

6) przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania uczniów, w tym bezstronne 

 i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;   

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

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

uczniów;   

9) należyte prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami; 

10) kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską 

z poszanowaniem godności osobistej ucznia;   

11) podnoszenia swojej wiedzy ogólnej i zawodowej.   

8. Do zadań pracowników niebędących nauczycielami związanych z zapewnieniem poczucia 

bezpieczeństwa należy w szczególności:   

1) informowanie o zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów;   

2) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów; 

3) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.   

  

§ 41   

1. Nauczyciel ma prawo do:  

1) poszanowania jego godności;   

2) wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania;   

3) wspomagania w ramach nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły;   

4) prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;   

5) dokształcania się i doskonalenia;   

6) występowania do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny swojej pracy;   

7) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze 

spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;   

8)  ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego.   
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2. Nauczyciel odpowiada za salę lekcyjną i jej wyposażenie. Ma obowiązek reagowania na 

niszczenie sprzętu szkolnego przez uczniów. Wszystkie zniszczenia dokonane przez uczniów musi 

natychmiast zgłosić wychowawcy danej klasy.   

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

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie 

Kodeks karny. 

 

  § 42   

1. Oddziałem klasy opiekuje się wychowawca wyznaczony przez dyrektora szkoły.   

2. Do zadań wychowawcy klasy należy w szczególności:   

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.   

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 współpracuje z:   

1) 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;   

2) pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc 

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

uzdolnień uczniów;   

3) rodzicami uczniów wspierając ich w wychowywaniu dzieci oraz udzielając im fachowej 

pomocy wychowawczej.   

4. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:   

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

profilaktyczny szkoły;   

2) zapoznanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem 

wychowawczym klasy i zasadami oceniania;  

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

początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego;   

4) kształtowanie osobowości ucznia;   
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5) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami;   

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

egzekwowanie obowiązku szkolnego;   

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

zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych;   

8) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami;   

9) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość  

w klasie i szkole;   

10) 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, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia;   

11) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań 

profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;   

12) uczenie dbania o higienę, stan zdrowia oraz przestrzegania zasad BHP;   

13) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych 

 i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, 

sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych; 

14) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem 

nauczycieli uczących w danej klasie – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu 

wychowawczego  i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu 

imprez klasowych  i szkolnych.   

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

i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach wychowawczych od dyrektora 

szkoły, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej, innych uczących i  wychowawców oraz 

instytucji wspomagających szkołę.   

6. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem roku szkolnego lub 

w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie roku szkolnego.   

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.   
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9. Na początku każdego roku szkolnego, dla każdej klasy ustalany jest wychowawca 

zastępczy, który przejmuje obowiązki wychowawcy w czasie jego nieobecności. Wybór 

wychowawcy zastępczego jest uzgadniany przez wychowawcę z dyrektorem szkoły i nauczycielami 

uczącymi  w danej klasie.   

  

§ 43   

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów 

w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;   

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów oraz 

wspierania rozwoju uczniów;   

3) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących 

się  w trudnej sytuacji życiowej,   

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb;   

5) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki,   

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

i młodzieży; 

7) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

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

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

9) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli;   

10) koordynowanie pracy nad programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły;   

11) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców 

i nauczycieli; 

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie i poradniami 

specjalistycznymi, kierując do ich nich wszystkich potrzebujących, oraz współpraca 

z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.   
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§ 44   

uchylony  

  

§ 45   

Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:   

1) zapewnienie bezpieczeństwa;   

2) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej;   

3) uchylony  

4) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego;   

5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz stwarzanie warunków dla wykazania ich 

zamiłowań i uzdolnień;   

6) uchylony  

7) upowszechnianie kultury zdrowotnej i kształtowanie nawyków higieny, czystości oraz dbałości 

o zachowanie zdrowia;   

8) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.   

  

§ 46   

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:   

1) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni;   

2) indywidualne doradztwo w doborze lektury;   

3) udzielanie informacji bibliotecznych;   

4) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy 

z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;   

5) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z obowiązującymi 

w szkole programami i planami nauczania;   

6) uchylony  

7) informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej 

i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;   

8) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa, konkursy, wystawy, imprezy 

czytelnicze itp.;   

9) gromadzenie zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły;   

10) ewidencjonowanie zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami;   

11) opracowanie zbiorów, klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne;   
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12) selekcjonowanie zbiorów, materiałów zbędnych i niszczonych;   

13) organizowanie warsztatu informacyjnego, wydzielenie księgozbioru podręcznego, 

prowadzenia katalogów, kartotek, zestawień bibliotecznych.   

  

§ 46 a  

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska 

nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. 

 

Rozdział 6   

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami   

  

§ 47   

1. Rodzice mają prawo do wychowania swych 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 zobowiązani do:   

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;   

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;   

3) zapewnienie 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, 

jeżeli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły, a czasowo przebywa za granicą;   

5) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu 

edukacyjnego opieki w drodze do i ze szkoły;   

6) pisemnego poinformowania wychowawcy o osobach mających prawo odbierania dziecka 

ze szkoły.   

4. 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.   
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§ 48   

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:   

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;   

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu 

ucznia przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną.   

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i wychowawcy zastępczego ucznia zwalnia dyrektor 

szkoły lub wicedyrektor.   

  

 § 49  

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.   

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców i nauczycieli 

z rodzicami oraz zebrania.   

3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może 

być mniejsza niż dwa razy w półroczu.   

4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu 

z przyczyn od niego niezależnych, powinien skontaktować się z wychowawcą w innym terminie.   

5. Formy współpracy z rodzicami uwzględniają prawo rodziców do:   

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;   

2) porad pedagoga szkolnego i innych specjalistów zatrudnionych w szkole;   

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

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;   

5) uchylony  

6) znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w szkole;   

7) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów;   

8) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów, 

przyczyn ewentualnych trudności w nauce;   

9) indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem;   

10) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i innych działaniach;   

11) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 

prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.   
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§ 50   

Do obowiązków rodziców należy w szczególności:   

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.   

  

§ 50a  

1. Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia, który 

spowodował szkodę.   

2. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego 

naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.   

  

Rozdział 7   

Uczniowie Szkoły   

  

§ 51   

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 dysponuje wolnymi miejscami.   

  

§ 52   

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o higienę osobistą, schludny wygląd oraz noszenia 

stosownego stroju w stonowanych barwach (w szczególności nie może mieć wulgarnych 

 i obraźliwych nadruków), a także stosownej fryzury.   

2. Zabrania się stosowania makijażu.   

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

1) dla dziewcząt: biała bluzka, koszula, czarna albo granatowa spódnica lub spodnie; 

2) dla chłopców: biała koszula, garnitur albo czarne lub granatowe spodnie.   

4. Dni, podczas których obowiązuje strój galowych to:   

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;   

2) uroczystości szkolne;   

3) święta państwowe;   

4) święta okolicznościowe;   
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5) egzaminy zewnętrzne;   

6) inne wynikające z bieżącej pracy szkoły.   

5. Dokładny wykaz dni w danym roku szkolnym, w których obowiązuje strój galowy zawiera 

kalendarz szkoły i kalendarz imprez szkolnych.   

6. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.   

7. W budynku szkolnym wszystkich uczniów obowiązuje noszenie obuwia zmiennego 

o podeszwach niepozostawiających śladów.   

8. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu 

i bezpieczeństwu.   

  

§ 53   

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.   

2. Uczeń ma prawo do:   

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

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki w warunkach 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 zainteresowania i uzdolnienia;   

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce;   

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń 

w życiu klasy i szkoły;   

14) wyboru nauczyciela lub nauczycieli pełniących rolę opiekuna lub opiekunów samorządu 

uczniowskiego;   



38 
 

15) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego;   

16) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich 

sprawach szkoły;   

17) pomocy materialnej.   

  

§ 54   

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:   

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 zawierać uzasadnienie.   

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.   

5. Dyrektor szkoły rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.   

  

§ 55  

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i wszystkich 

regulaminach szkolnych, a w szczególności jest zobowiązany do:   

1) uchylony   

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelną pracę nad poszerzeniem 

swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania 

na nie punktualnie.   

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych;   

4) wykonywania poleceń wydawanych przez nauczyciela;   

5) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac domowych 

poleconych przez nauczyciela;   

6) regularnego uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne;   

7) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych: 

usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców lub prawnych opiekunów, 

w formie pisemnej z podaniem przyczyny nieobecności w ciągu dwóch tygodniu od powrotu 

dziecka do szkoły. Istnieje możliwość usprawiedliwiania nieobecności ucznia przez dziennik 

elektroniczny z konta rodzica lub prawnego opiekuna 

8) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;   
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9) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;   

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

11) dbania o piękno mowy ojczystej;   

12) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, a zwłaszcza przeciwstawiania się przejawom 

wulgaryzmu i brutalności; szanowania poglądów i przekonań innych; szanowania godności 

i wolności drugiego człowieka; zachowywania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach 

osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby ogółowi, zdrowiu czy życiu;   

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;   

14) zachowywania czystego i schludnego wyglądu;   

15) troszczenia się o mienie szkoły;   

16) noszenia odpowiedniego do sytuacji stroju szkolnego;  

17) przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły, zawartych w odrębnym regulaminie.   

  

§ 56   

1. Ucznia można nagrodzić za:   

1) szczególne osiągnięcia w nauce;   

2) wzorową postawę uczniowską;   

3) aktywny udział w życiu szkoły;   

4) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych; 

5) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.   

2. Nagrodami, o których mowa w ust.1, mogą być:   

1) pochwała wychowawcy wobec klasy;   

2) pochwała wychowawcy na zebraniu rodziców;   

3) pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły;   

4) dyplom uznania;   

5) uchylony 

6) stypendium;   

7) nagroda rzeczowa ufundowana przez radę rodziców lub samorząd uczniowski.   

3. Warunki i tryb przyznawania nagród określają odrębne regulaminy.   

4. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść pisemne zastrzeżenia do przyznanej nagrody w ciągu 7 dni 

od jej otrzymania do dyrektora szkoły.   
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§ 57   

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary.   

2.Uczeń może być ukarany za niewłaściwe zachowanie, a w szczególności za:   

1) nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminów szkolnych;   

2) niewywiązywanie się z obowiązków ucznia;   

3) ucieczki i wagary;   

4) okłamywanie nauczycieli;   

5) używanie telefonów komórkowych  bez pozwolenia nauczyciela;   

6) niewłaściwe odnoszenie się do innych osób;   

7) wulgaryzmy;   

8) demoralizację innych osób;   

9) niszczenie mienia szkolnego;   

10) postępowanie zagrażające życiu i zdrowiu innych osób;   

11) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej;   

12) palenie papierosów, spożywanie alkoholu i innych używek (narkotyki, dopalacze) 

oraz za posiadanie wyżej wymienionych substancji 

3. Uczeń może otrzymać następujące kary:   

1) upomnienie wychowawcy;   

2) upomnienie wychowawcy wobec klasy;   

3) upomnienie ustne dyrektora szkoły;   

4) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy;   

5) nagana dyrektora szkoły;   

6) czasowe pozbawienie ucznia prawa do:   

a) udziału w imprezach i zajęciach takich jak: wycieczki, zajęcia pozalekcyjne;   

b) reprezentowania szkoły na zewnątrz w konkursach, zawodach, imprezach itp.;   

7) odebranie prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych w szkole;   

8) obniżenie oceny zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania zachowania 

umieszczonymi w statucie;   

9) przeniesienie ucznia do równoległej klasy.   

4. W przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego dyrektor szkoły zawiadamia policję i Sąd 

Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich.   

5. uchylony  

6. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków ucznia nie musi być stosowana gradacja kar, 

a w szczególności w sytuacjach:   
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1) stosowania przemocy fizycznej i psychicznej;   

2) stwarzania zagrożenia zdrowia własnego i innych;   

3) palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek (narkotyki, dopalacze) oraz ich 

posiadania 

4) niszczenia mienia szkolnego.   

7. Z wnioskami o zastosowanie kar wobec ucznia mogą występować wszyscy członkowie rady 

pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.   

8. Wszystkie uwagi negatywne są wpisywane przez nauczycieli do dziennika lekcyjnego.   

9. O wszystkich zastosowanych karach informowani są rodzice.   

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podejmowane działania wychowawcze 

wobec ucznia nie przynoszą efektów, a mimo stosowanych kar zachowanie nie ulega poprawie, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dyrektor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły.   

  

§ 58   

O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor do Małopolskiego Kuratora Oświaty na 

wniosek rady pedagogicznej, gdy:   

1) zastosowanie kar statutowych nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia; 

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

  

§ 59   

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia 

uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 

7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.   

2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia 

uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor 

szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym 

zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.   

  

§ 60   

1. Skargi i wnioski dotyczące naruszania praw dziecka i praw ucznia przez innego ucznia, 

nauczyciela lub pracownika szkoły powinny być zgłaszane w kolejności do: wychowawcy oddziału, 

pedagoga szkolnego, dyrektora.   
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2. Skargi i wnioski dotyczące naruszania praw dziecka i praw ucznia przez dyrektora 

rozpatruje Małopolski Kurator Oświaty.   

3. Skarga lub wniosek może być wniesiona pisemnie lub ustnie. W przypadku złożenia skargi 

lub wniosku w formie ustnej, przyjmujący skargę sporządza protokół, w którym zamieszcza się 

datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę),  adres zgłaszającego oraz zwięzły opis 

sprawy. Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.   

4. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy), adresu oraz podpisu 

wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.   

5. Do organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków mają 

zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.   

  

Rozdział 8   

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów  

  

§ 61   

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 określonych w podstawie 

programowej.   

  

§ 62   

Ocenianie ma na celu:   

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

o postępach w tych obszarach;   

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;   

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

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;   

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia  organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej;     
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6) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak dalej powinien się uczyć;   

7) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy.  

  

§ 63   

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania 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;   

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny zachowania;   

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;   

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;   

6) ustalenie warunków otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;   

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.   

  

§ 64   

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  z realizowanego przez siebie 

programu nauczania;   

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;   

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.   

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne 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; 
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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 wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej opinii;   

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1, 2 i 3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów zgodnie z odrębnym przepisami;   

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.   

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

o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

4. O wymaganiach edukacyjnych i sposobie oceniania:   

1) uczniowie są informowani na pierwszych lekcjach wychowawczych we wrześniu  i w trakcie 

zajęć organizacyjnych przez nauczyciela przedmiotu, co dokumentowane jest odpowiednim 

wpisem w dzienniku lekcyjnym;   

2) uczniowie mogą uzyskać dodatkową informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu 

lub wychowawcy;   

3) rodzice informowani są na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista 

obecności;   

4) rodzice mogą uzyskać dodatkowe informacje u nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy 

indywidualnie lub w czasie innych zebrań z rodzicami;   

5) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych  

z realizowanego programu nauczania – należy poinformować odpowiednio- na lekcjach i na 

najbliższych zebraniach z rodzicami.   

5. Rodzic nieobecny na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu powinien zapoznać się ze 

szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi 

w szkole.   

6. Wymagania edukacyjne na początku każdego roku szkolnego są udostępniane rodzicom przez 

dziennik elektroniczny, a także są do wglądu w bibliotece szkolnej na płycie CD.    
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§ 65   

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.   

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów do zakończenia roku 

szkolnego.   

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów są udostępniane na terenie szkoły do wglądu 

uczniowi i jego rodzicom według następujących zasad:   

1) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole, po rozdaniu ich 

przez nauczyciela;   

2) rodzice uczniów zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi na zebraniach 

klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.   

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.   

5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie w kontakcie bezpośrednim lub pisemnie, na 

pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektora szkoły.   

  

§ 66  

1. Ocenianie bieżące polega na ocenianiu wiedzy i umiejętności ucznia podczas zajęć edukacyjnych 

przez prowadzącego te zajęcia nauczyciela.   

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 

się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się 

uczyć.   

3. Ocenianiu bieżącemu podlegają w szczególności odpowiedzi ustne, prace pisemne, 

umiejętności praktyczne oraz inne formy określone przez nauczyciela lub wynikające ze 

specyfiki danych zajęć edukacyjnych.   

4. O zamiarze przeprowadzenia sprawdzianu obejmującego cały rozdział materiału uczeń 

powinien być poinformowany na siedem dni przed jego przeprowadzeniem.   

5. Nauczyciel wpisuje termin i zakres materiału do sprawdzianu w terminarzu, który znajduje się 

w dzienniku elektronicznym. Wpis zostaje zamieszczony na siedem dni przed 

przeprowadzeniem sprawdzianu. 

6. Sprawdzian obejmujący cały rozdział materiału musi być poprzedzony powtórką.   

7. Sprawdziany pisemne oceniane są według skali procentowej:   

1) 96% - 100% punktów możliwych do uzyskania - ocena celująca;   

2) 90% - 95% punktów możliwych do uzyskania - ocena bardzo dobra;   
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3) 70% - 89% punktów możliwych do uzyskania - ocena dobra;   

4) 50% - 69% punktów możliwych do uzyskania - ocena dostateczna; 

5)  30% - 49% punktów możliwych do uzyskania - ocena dopuszczająca;   

6) Poniżej 30% punktów możliwych do uzyskania - ocena niedostateczna.   

8. Dopuszcza się modyfikację skali ujętej w ust.7. ze względu na indywidualizację nauczania oraz 

specyfikę przedmiotu.   

9. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia trzech sprawdzianów w tygodniu w danym 

oddziale. W jednym dniu uczeń może mieć jeden sprawdzian.   

10. Kartkówki obejmujące krótszą partię materiału, maksymalnie trzy lekcje, nie muszą być 

wcześniej zapowiadane.   

11. Uczeń, który nie jest usatysfakcjonowany z uzyskanej oceny lub jego rodzice, mają prawo 

otrzymać informację o istniejących brakach w wiedzy i umiejętnościach ucznia. Uczeń może 

starać się poprawić daną ocenę po uzupełnieniu braków w terminie ustalonym z nauczycielem. 

12. Uczeń, który nie przystąpił do pracy pisemnej ma obowiązek napisania jej w terminie 

ustalonym z nauczycielem.   

13. Uczeń zostaje poinformowany o uzyskanej ocenie:   

1) bezpośrednio po odpowiedzi ustnej; 

2) do tygodnia w przypadku kartkówki i zadania pisemnego;   

3) do trzech tygodni w przypadku sprawdzianów.   

  

§ 67   

1. W klasach I–III oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także bieżące, śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania są ocenami opisowymi.   

2. W klasach I–III w bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie oceniania kształtującego.   

3. Nauczyciel może stosować w zeszytach uczniowskich: krótkie komentarze, znaki graficzne 

i obrazki stanowiące krótką informację dla dziecka i jego rodziców. Znaki te pełnią także funkcję 

motywującą dziecko do coraz lepszej pracy.   

4. W klasach I-III ocena z religii lub etyki ustalana  jest według skali określonej w § 68 ust. 1.  

  

§ 68   

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od 

klasy czwartej ustala się według skali:   
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1) celujący – 6;   

2) bardzo dobry – 5;   

3) dobry – 4;   

4) dostateczny – 3; 

5) dopuszczający – 2;   

6) niedostateczny – 1.   

2.Oceny bieżące wpisuje się do dziennika lekcyjnego cyframi od 1 do 6.   

3.Dopuszcza się przy ocenianiu bieżącym wpisywanie ocen z „+” lub „−”, z wyłączeniem oceny 

niedostatecznej i celującej.   

4.Dopuszcza się używanie znaków specjalnych, których nie traktuje się jako oceny. Mają one tylko 

funkcję informacyjną. Należą do nich:   

1) „bz” – brak zadania;   

2) „np” – nieprzygotowanie;   

3) „0” – nieobecność na pracach pisemnych.   

4) "+” - wystąpiła dana aktywność   

5) “-” - brak danej aktywności 

5. Oceny oraz znak specjalny „0” są wpisywane do dziennika lekcyjnego wraz z komentarzem.   

6. Dopuszcza się stosowanie oceniania kształtującego.   

  

§ 69   

1. Przyjmuje się następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:   

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który rozwiązuje problemy w sposób twórczy, rozwija 

własne uzdolnienia, korzysta z technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości 

z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z różnych metod pracy, osiąga sukcesy w konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych, godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada 

inne porównywalne osiągnięcia;   

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony w podstawie programowej; potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie 

podejmować decyzje, interpretować wyniki, wyszukiwać i porządkować informacje, zastosować 

umiejętności w różnych sytuacjach; samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób 

twórczy, w sytuacjach trudnych i nietypowych;   

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował w większości zakres umiejętności i wiedzy 

określony w podstawie programowej; potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak 
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i partner, samodzielnie wnioskować, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, 

wybrać własny sposób uczenia się; rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, 

wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;   

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który współpracuje w grupie, potrafi objaśnić 

niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować; rozwiązuje proste zadania teoretyczne 

i praktyczne; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który rozumie podstawowe zagadnienia 

wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny; współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, 

słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy; rozwiązuje proste zadania teoretyczne i 

praktyczne 

z pomocą kolegów lub nauczyciela.   

2. uchylono 

  

§ 70   

1. Częstotliwość oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia zależy od specyfiki przedmiotu 

 i nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.   

2. uchylony  

3. uchylony  

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, 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.   

  

 

§ 71   

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą Prawo oświatowe. 

2. uchylony  
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§ 72   

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, 

zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.   

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 

informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas 

określony w tej opinii.   

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli okres zwolnienia 

ucznia z realizacji tych zajęć uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.   

4. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki 

za zgodą dyrektora szkoły i na pisemną prośbę rodziców mogą być nieobecni w szkole na tych 

zajęciach, jeżeli są to pierwsze lub ostatnie zajęcia w danym dniu.   

  

§ 73   

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu i ocenianiu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych oraz jego zachowania.   

2. 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.   

3. Klasyfikacja roczna uwzględnia całoroczne osiągnięcia ucznia oraz jego zachowanie.   

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę zachowania wychowawca klasy.   

5. Najpóźniej na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, 

wychowawcy oraz nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne  informują ucznia 

i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne są wpisywane do dziennika elektronicznego.   

7. Nie później niż na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciele mają 

obowiązek wpisania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych i zachowania do dziennika lekcyjnego.   

8. Na wniosek rodziców nauczyciel uzasadnia pisemnie śródroczną, roczną i przewidywaną ocenę.  
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§ 74   

W szkole mogą być przeprowadzane egzaminy:   

1) klasyfikacyjne; 

2) poprawkowe.   

  

§ 75   

1. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej o jeden stopień niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych.   

2. Wniosek o ustalenie wyższej o jeden stopień niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

mogą składać uczeń lub jego rodzice nie później niż trzy dni przed klasyfikacyjnym rocznym 

zebraniem rady pedagogicznej.   

3. Wniosek z uzasadnieniem składa się na piśmie do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych. 

Dopuszcza się złożenie wniosku za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

4. W uzasadnieniu wniosku należy wykazać, że uczeń:   

1)  stosował się do zasad oceniania ustalonych przez nauczyciela danych zajęć  edukacyjnych 

2)  z reguły przystępował do sprawdzianów i testów sprawdzających wiedzę i umiejętności   

w pierwszym ustalonym  terminie 

3) posiada usprawiedliwione wszystkie nieobecności na danych zajęciach edukacyjnych    

5. W przypadku zgody nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna, nauczyciel danych zajęć edukacyjnych przed klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej, sprawdza wiedzę i umiejętności ucznia w formie zadań wynikających ze specyfiki 

danych zajęć edukacyjnych i dostosowanych do wymagań edukacyjnych na stopień, o który 

wnioskuje uczeń lub jego rodzice. 

6.  Jeżeli w wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności, o którym mowa w ust. 5, uczeń nie 

spełnił wymagań na ocenę, o którą się ubiegał ustalona roczna ocena klasyfikacyjna pozostaje bez 

zmian.   

7. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o ustalenie wyższej od przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Wniosek ze wskazaniem oceny wyższej niż przewidywana wraz 

z uzasadnieniem, składa się do wychowawcy klasy nie później niż trzy dni przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Dopuszcza się złożenie wniosku za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego. 

8. Wniosek jest rozpatrywany przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.   
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9. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 rozpatruje wychowawca,  w oparciu o dokumentację 

oceniania. Wychowawca musi konsultować swoją decyzję z nauczycielami oraz 

przedstawicielem samorządu klasowego, a także wysłuchać ucznia ubiegającego się o ustalenie 

wyższej oceny niż przewidywana. Ocena ustalona przez wychowawcę w wyniku rozpatrzenia 

wniosku jest ostateczna. 

10. Uchylony 

 

 § 76  

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 50% czasu przeznaczonego na 

te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.   

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.   

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.   

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, 

indywidualny program lub tok nauki, realizujący obowiązek szkolny poza szkołą.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem techniki, 

plastyki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego. Egzamin z tych przedmiotów ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.   

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem oraz jego rodzicami.   

7. Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w skład, której 

wchodzą: 

 1)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub inny nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel lub nauczyciele  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.   

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia.   

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:   

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;   
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2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 7;   

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;   

4) imię i nazwisko ucznia;   

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.   

10. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonanych przez ucznia zadaniach 

praktycznych.  

11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.   

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w ustalonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły. 

14.  Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

  

§ 77   

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych , nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie.   

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości  i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 

i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.   

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

 i przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których 

mowa w ust. 1.   

4. W skład komisji wchodzą:   
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący 

komisji;   

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;   

3)  nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.   

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły.   

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych 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.   

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:   

1) skład komisji;   

2) termin sprawdzianu;   

3) zadania (pytania) sprawdzające;   

4)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną;   

5) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

6) imię i nazwisko ucznia.   

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego.   

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

w ust. 2 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.   

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

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

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.   
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§ 78  

1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy.   

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.   

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu 

ferii letnich.   

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą:   

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący;   

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;   

3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne – jako członek komisji.   

5. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub 

w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.   

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:   

1) skład komisji;   

2) termin egzaminu poprawkowego;   

3) pytania, zadania egzaminacyjne;   

4) uzyskaną przez ucznia ocenę; 

5) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

6) imię i nazwisko ucznia, 

7.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia.   

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
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dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. Termin 30 września dla egzaminu 

poprawkowego jest terminem zawitym.   

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

wyższej i powtarza klasę.  

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu 

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

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej.   

  

§ 79   

1. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje każdego roku promocję do klasy programowo 

wyższej.   

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii 

rodziców ucznia.   

3. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek wychowawcy po 

uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 

pierwszej i drugiej szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego.   

4. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 78 ust. 

10.   

5. Uczeń klasy ósmej kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.   

6. uchylony  

7. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.   

8. Uczeń klasy ósmej kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.   
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9. Do średniej ocen, o której mowa w ust. 7, wlicza się uczniowi również roczne oceny 

z dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki, jeżeli na te zajęcia uczęszczał.   

10. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której 

mowa w ust. 7, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych 

uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę 

należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.   

11. Ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy 

programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu 

z rodzicami.   

12. Laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz laureat lub 

finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o 

zasięgu co najmniej wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty  ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej  uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.   

13. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę.   

  

§ 80   

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.   

2. Ocenianie zachowania ucznia ma na celu:   

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;   

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;   

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

4) dostarczenie rodzicom informacji o zachowaniu ucznia.   

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.   

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.   
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5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy czwartej ustala 

się według następującej skali:   

1) wzorowe;   

2) bardzo dobre;   

3) dobre;   

4) poprawne;   

5) nieodpowiednie; 

6) naganne.   

6. Śródroczna i roczna ocena zachowania w klasach I – III jest oceną opisową.   

7. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po pisemnym 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów klasy oraz ocenianego ucznia.   

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:   

1) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych;   

2) promowanie do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.   

  

§ 81   

1.Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne zachowania uwzględniają 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. Ustalając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk 

zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się kryteria oceny, które określają 

właściwe i pozytywne zachowanie ucznia.   

  

§ 82  

1. Ocena zachowania ucznia obejmuje wszystkie aspekty jego postępowania.  

2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przestrzega praw i obowiązków ucznia zawartych 

w Statucie Szkoły oraz w obszarach :  
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1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości; 

b) zawsze jest przygotowany do lekcji; 

c) pilnie uważa i pracuje na lekcjach; 

d) zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki, podejmuje się wykonywania 

dodatkowych zadań; 

e) nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu; 

f) nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych ani żadnych celowych spóźnień; 

g) zawsze zakłada obuwie zmienne 

h) ma zawsze stosowny ubiór , odpowiedni strój galowy na wskazanych uroczystościach szkolnych 

i pozaszkolnych; 

2) postepowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

a) sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela; 

b) rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych 

prac i zadań; 

c) bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, 

uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich 

organizowaniu;  

d) zgodnie współdziała w zespole; 

e) jest uczynny, chętnie pomaga innym; 

f) dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia; 

g) jest zaangażowany w życie klasy, szanuje mienie własne, innych osób i społeczne; 

h) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego; 

i) sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia; 

j) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez 

samokształcenie; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły; 

b) godnie reprezentuje szkołę; 

c) bierze udział we wszystkich uroczystościach szkolnych, a w szczególności: Święcie Patrona, 

Wieczornicy Patriotycznej 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) nie używa wulgaryzmów; 
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b) stosuje  zawsze zwroty grzecznościowe;  

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

a) dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą; 

b) zawsze przestrzega zasad BHP podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

c) nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się zawsze przejawom przemocy, agresji  

(również słownej) i brutalności; 

d) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

e) nie ulega namowom i naciskom; 

f) nie ulega nałogom; 

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

a) nigdy nie używa słów, zwrotów i gestów uważanych za obraźliwe lub wulgarne; 

b) w szkole i poza nią zachowuje się wzorowo – zgodnie z przyjętymi normami społecznymi, 

respektuje zasady współżycia społecznego; 

c) potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować; 

7) okazywanie szacunku innym osobom: 

a) jest tolerancyjny; 

b) zawsze z szacunkiem odnosi się do innych osób; 

c) jest taktowny i empatyczny oraz pomocny; 

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega praw i obowiązków ucznia zawartych 

w Statucie Szkoły oraz w obszarach: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) osiąga wyniki nauczania  wysokie w stosunku do swoich możliwości; 

b) zawsze jest przygotowany do lekcji; 

c) pilnie uważa  i pracuje na lekcjach; 

d) bardzo dobrze  wykonuje powierzone mu obowiązki np. dyżury czy inne zobowiązania; 

e) bardzo dobrze wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych 

zadań; 

f) zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania; 

g) nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu; 

h) nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych ani żadnych celowych spóźnień; 

i) zawsze zakłada obuwie zmienne; 

j) ma stosowny do okoliczności ubiór, odpowiedni strój galowy na uroczystościach szkolnych 

i pozaszkolnych; 
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2) postepowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

a) sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela; 

b) bardzo dobrze wywiązuje się powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie 

różnorodnych prac i zadań; 

c) bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje ) w konkursach, zawodach, imprezach, 

uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich 

organizowaniu;  

d) zgodnie współdziała w zespole; 

e) jest uczynny, w razie potrzeby chętnie pomaga innym; 

f) dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia; 

g) jest zaangażowany w życie klasy , szanuje mienie własne, innych osób i społeczne; 

h) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy i szkoły; 

i) właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły; 

b) godnie reprezentuje szkołę; 

c) bierze udział w uroczystościach szkolnych; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) nie używa wulgaryzmów; 

b) stosuje zwroty grzecznościowe;  

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

a) dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą; 

b) zawsze przestrzega zasad BHP podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

c) nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji; 

d) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

e) nie ulega namowom i naciskom; 

f) nie ulega nałogom; 

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

a) nie używa słów, zwrotów i gestów uważanych za obraźliwe lub wulgarne; 

b) w szkole i poza nią zachowuje się bez zastrzeżeń; 

c) potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować; 

7) okazywanie szacunku innym osobom: 

a) jest tolerancyjny; 
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b)  z szacunkiem odnosi się do innych osób; 

c) jest uprzejmy w kontaktach interpersonalnych; 

4.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega praw i obowiązków ucznia zawartych  

w Statucie Szkoły oraz w obszarach: 

1) wywiązywanie się z obowiązków  ucznia: 

a) osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości; 

b)systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia; 

c) jest przygotowany do lekcji; 

d) uważa na lekcjach; 

e) dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki np. dyżury czy inne zobowiązania; 

f) podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela; 

g) ma pojedyncze godziny nieusprawiedliwione, w wyniku własnych zaniedbań sporadycznie 

spóźnia się na lekcje; 

h) zakłada obuwie zmienne; 

i) ma stosowny do okoliczności ubiór, odpowiedni strój galowy na uroczystościach szkolnych 

i pozaszkolnych; 

2) postepowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

a) dobrze wykonuje polecenia nauczyciela; 

b) dobrze wywiązuje się z  powierzonych mu zadań; 

c) zgodnie współdziała w zespole; 

d) w razie potrzeby pomaga innym; 

e) dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia; 

f) angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób, szanuje mienie własne, innych osób 

i społeczne; 

g) stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po 

zwróceniu uwagi; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły; 

b) godnie reprezentuje szkołę; 

c) z reguły bierze udział w uroczystościach szkolnych; 

4 ) dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) nie używa wulgaryzmów; 

b) stosuje zwroty grzecznościowe;  
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5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą; 

b) zawsze przestrzega zasad BHP podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

c) nie przejawia agresji słownej i fizycznej; 

d) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne; 

e) nie naraża innych na niebezpieczeństwo lub przykrości; 

f) nie ulega nałogom; 

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

a) zachowuje się odpowiednio do sytuacji; 

b) zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nigdy nie budzi zastrzeżeń, nie wymaga 

interwencji dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje upomnień ani nagan; 

7) okazywanie szacunku innym osobom: 

a) jest tolerancyjny; 

b) z szacunkiem odnosi się do innych osób; 

5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który zazwyczaj przestrzega praw i obowiązków ucznia 

zawartych w Statucie Szkoły, w przypadku ewentualnych naruszeń regulaminu potrafi wyciągnąć 

właściwe wnioski a w obszarach: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału; 

b) motywowany nie podejmuje dodatkowych działań; 

c) zdarza mu się nie przygotować do lekcji, zapomnieć zeszytu, podręcznika, ćwiczeń, zadania 

domowego; 

d) nie wagaruje ani celowo nie spóźnia na zajęcia, ma nieliczne godziny nieusprawiedliwione  

i często spóźnia się na lekcje; 

e) wykonuje polecenia nauczyciela; 

f) czasami nie zmienia obuwia; 

g) zdarza mu się nosić niestosowny do okoliczności  ubiór; 

2 ) postepowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

a) jest biernym uczestnikiem życia szkolnego; 

b) nie zawsze potrafi współdziałać w zespole; 

c) podejmuje działania społeczne ale tylko na polecenie nauczyciela; 

d) nie zawsze dba o wygląd najbliższego otoczenia; 

e) nie zawsze  szanuje mienie własne,  innych osób  i społeczne; 
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f) uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają z jego demoralizacji, dlatego stosowane środki 

zaradcze lub dyscyplinujące przynoszą rezultaty; 

g) pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) nie zawsze dba o honor, tradycje i dobre imię szkoły; 

b) bierze udział w uroczystościach szkolnych ale nie wszystkich; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) nie używa wulgaryzmów; 

b) często nie przestrzega form grzecznościowych w szkole i poza nią; 

c) kultura jego języka budzi wiele zastrzeżeń, jak również jego postawa i gesty;  

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

a) z reguły dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd; 

b) z reguły przestrzega zasad BHP podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

c) zdarza mu się uczestniczyć w konfliktach z rówieśnikami; 

d) z reguły  dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne; 

e) nie ulega nałogom; 

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

a) nie zawsze  zachowuje się odpowiednio do sytuacji; 

b) zdarzają mu się niewłaściwe i agresywne zachowania, ale w takim przypadku reaguje na 

upomnienia nauczycieli i personelu szkoły; 

7) okazywanie szacunku innym osobom: 

a) nie zawsze jest tolerancyjny; 

b) nie zawsze odnosi się z szacunkiem do innych osób; 

c) zdarza mu się sprawiać przykrość kolegom, wyśmiewać ich np. podczas odpowiedzi lub skarżyć 

bezpodstawnie; 

6. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie przestrzega praw i obowiązków ucznia 

zawartych w Statucie Szkoły oraz w obszarach: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia:  

a) uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości; 

b) nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę; 

c) nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nieprzygotowany – nie odrabia prac domowych, nie 

przynosi podręczników, zeszytów, ćwiczeń;; 

d) ma liczne spóźnienia, posiada nieusprawiedliwione nieobecności (więcej niż 7); 
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e) zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela; 

f) zaniedbuje swoje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania); 

g) często nie zmienia obuwia; 

h) nie nosi stosownego ubioru szkolnego ; 

2) postepowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

a) nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły; 

b) w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną, ma negatywny wpływ na innych; 

c) nie podejmuje żadnych  działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela; 

d) nie dba o wygląd najbliższego otoczenia; 

e) nie  szanuje mienia własnego, kolegów i społecznego; 

f) niszczy mienie innych osób i społeczne; 

g) fałszuje dokumenty szkolne, np. usprawiedliwienia, dopisywanie ocen; 

h) często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, dyrektora szkoły  

(rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie 

krótkotrwałą poprawę); 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) nie dba o honor, tradycje i dobre imię szkoły; 

b) sporadycznie bierze udział w uroczystościach szkolnych; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) używa wulgarnych słów; 

b) bardzo często nie przestrzega form grzecznościowych w szkole i poza nią; 

c) kultura jego języka budzi  bardzo wiele zastrzeżeń, jak również jego postawa i gesty;  

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

a) nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd; 

b) nie przestrzega zasad BHP podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

c) często uczestniczy w konfliktach z rówieśnikami; 

d) celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych ; 

e) stosuje przemoc słowną lub fizyczną wobec innych; 

f) jest świadomy szkodliwości ulegania nałogom, dlatego stara się ich unikać; 

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

a) zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych np. rozmową, śmiechem, 

gestem, niewłaściwymi komentarzami; 

b) są na niego skargi spoza szkoły; 
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c) nie dba o swoją godność osobistą lub rozumie ją niewłaściwie; 

d) brak u niego poczucia winy i skruchy 

7) okazywanie szacunku innym osobom: 

a) odnosi się lekceważąco do innych osób; 

b) często sprawia przykrość kolegom, wyśmiewa ich oraz prowokuje do negatywnych zachowań; 

7. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie przestrzega praw i obowiązków ucznia 

zawartych w Statucie Szkoły oraz w obszarach : 

1) wywiązywanie się obowiązków ucznia: 

a) uczy się znacznie  poniżej swoich możliwości; 

b) nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych – nie odrabia prac domowych, 

nie przynosi podręczników, ćwiczeń, zeszytów; 

c) jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany; 

d) notorycznie spóźnia się na zajęcia, wagaruje lub namawia innych do wagarowania; 

e) lekceważy polecenia nauczyciela; 

f) nie wykonuje swoich podstawowych obowiązków (dyżury, inne podstawowe szkolne 

obowiązki); 

g) nie zmienia obuwia; 

h) jego ubiór często jest niestosowny i nieregulaminowy np. propagujący przemoc, nietolerancję, 

treści wulgarne, obsceniczne lub zabronione prawem ; 

I) nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę; 

2) postepowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

a) uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu – 

gwizdy, niestosowne komentarze, wyśmiewanie, postawa nieadekwatna do sytuacji ; 

b) destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych oraz dawanie 

złego przykładu; 

c) demoralizuje innych przez swoje niewłaściwe zachowanie oraz nakłania do nieodpowiedniego 

zachowania; 

d) nie dba o wygląd najbliższego otoczenia; 

e) nie szanuje mienia własnego, kolegów i społecznego; 

f) celowo  niszczy mienie kolegów lub społeczne (wyposażenie klas lekcyjnych, pomocy naukowych 

itp.) 

g) fałszuje dokumenty szkolne, np. usprawiedliwienia, dopisywanie ocen; 

h) nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania; 
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i) odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej; 

j) bardzo często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, dyrektora szkoły  

( rozmowa,  upomnienie, nagana )- nie przynoszą one jednak oczekiwanych rezultatów; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) nie dba o honor, tradycje i dobre imię szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) używa wulgarnych słów; 

b) nie przestrzega form grzecznościowych w szkole i poza nią; 

c) kultura jego języka budzi bardzo wiele zastrzeżeń, jak również jego postawa i gesty;  

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

a) nie dba o higienę osobistą i swój wygląd; 

b) lekceważy  zasady BHP podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

c) często uczestniczy w konfliktach z rówieśnikami; 

d) swoim zachowaniem naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych; 

e) stosuje przemoc słowną lub fizyczną wobec innych; 

f) wchodzi w konflikt z prawem (kradzieże, zniszczenia, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia, 

przemoc psychiczna, nękanie kolegów, hejtowanie i obrażanie w sieci, pornografia, publikowanie 

oraz przesyłanie niestosownych zdjęć oraz filmików) 

g) ulega nałogom; 

h) przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, substancje; 

i) bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych; 

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

a) celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, nie przestrzega norm społecznych - jego 

zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia; 

b) są na niego skargi spoza szkoły; 

c) nie dba o swoją godność osobistą lub rozumie ją niewłaściwie; 

d) brak u niego poczucia winy i skruchy; 

e) prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych 

gestów; 

7) okazywanie szacunku innym osobom: 

a) jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich; 

b) odnosi się bardzo  lekceważąco do innych osób; 

c ) kłamie, oszukuje; 
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d) stosuje groźby wobec innych uczniów; 

 

§ 83   

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie 

z kryteriami określonymi w § 82.   

2. Wszystkie pozytywne i negatywne zachowania uczniów na bieżąco wpisuje się do 

dziennika w formie oceny zgodnie z § 80 ust. 5. wraz z komentarzem lub w formie uwag 

pozytywnych lub negatywnych. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  

z zastrzeżeniem § 75 ust.7 . 

  

§ 84  

uchylony 

 

§ 85  

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych w formie pisemnej. 

3 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Posiedzenie komisji odbywa się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń 

do oceny zachowania. 

5. W skład komisji wchodzą:   

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji;   

2) wychowawca klasy;   

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie, do której uczęszcza uczeń;   

4) pedagog lub psycholog;   
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5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6) przedstawiciel rady rodziców.   

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.   

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:   

1) skład komisji;   

2) termin posiedzenia komisji;   

3) wynik głosowania;   

4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.   

5) imię i nazwisko ucznia 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.   

  

Rozdział 9   

Zasady rekrutacji   

  

§ 86  

1. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.   

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 18. roku życia.   

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:   

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo   

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną.   

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego  

o jeden rok szkolny przez dziecko, zamieszkujące w obwodzie szkoły.   

5. Rodzice składają wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia.   

6. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku 

szkolnego.   
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7. Do wniosku należy dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną.   

8. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie 

zgłoszenia rodziców.   

9. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza jej obwodem na prośbę 

rodziców, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.   

10. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do szkoły, rodzaje 

dokumentów wymagane od kandydatów określają przepisy ustawy Prawo oświatowe oraz 

przepisy lokalne wydane na ich podstawie.   

11. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.   

12. Do oddziałów przedszkolnych rekrutowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.   

13. Dzieci w wieku 6 lat są objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.   

14. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać 

do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 

kończy 9 lat.   

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do oddziału przedszkolnego może uczęszczać 

dziecko, które ukończyło 2,5 roku.   

16. Osoby niebędące obywatelami polskimi, są przyjmowane do oddziałów przedszkolnych i szkoły 

podstawowej na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.   

17. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż o 1 rok zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.   

18. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo 

uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.   

19. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo 

ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 

części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia uzgodnionej na 

dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Dziecku nie ustala się oceny zachowania.   

  

§ 87  

uchylony  
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Rozdział 10   

Oddziały przedszkolne   

  

§ 88   

1. W skład szkoły wchodzą oddziały przedszkolne.   

2. Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych określają odrębne przepisy prawa.   

  

§ 89  

1. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.   

2. Zasady rekrutacji określone są w § 86.   

  

 § 90   

1. Oddziały przedszkolne przyjmują dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w celu umożliwienia im 

odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego określonego przepisami prawa.  

2. Dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz inne, dla których dyrektor szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka podjął decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego, mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 6 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat.   

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.   

4. Opiekę nad dziećmi w oddziale sprawuje jeden nauczyciel.   

5. Czas pracy oddziału przedszkolnego umożliwia realizację zadań ustalonych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego i wynosi 5 godzin dziennie, 25 godzin w tygodniu.   

6. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.   

7. Czas trwania zajęć dydaktycznych z dziećmi w wieku 5-6 lat wynosi ok. 30 minut. Czas oraz 

formę zajęć nauczyciel dostosowuje do możliwości i potrzeb dzieci.   

8. Sposób dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziału przedszkolnego 

określają odrębne przepisy.   

9. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane dodatkowe zajęcia ze środków organu 

prowadzącego.   

10. Liczbę godzin oraz rodzaj zajęć corocznie określa arkusz organizacji pracy szkoły.   

11. Zajęcia dodatkowe organizowane są po realizacji podstawy programowej.   
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12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki 

języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i nie przekraczać czasu 30 minut.   

13. Dzieci przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego i odbierane o ustalonej godzinie.   

14. Dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w szkole przed i po zajęciach wychowania 

przedszkolnego może korzystać z zajęć dodatkowych i z opieki świetlicy szkolnej, o ile decyzje 

organu prowadzącego nie postanowią inaczej.   

15. Nauczyciel prowadzący zajęcia w grupie przedszkolnej po zakończonych zajęciach osobiście 

przekazuje dziecko pod opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe.   

16. Opiekę nad dziećmi przebywającymi na zajęciach dodatkowych sprawuje wyznaczony 

nauczyciel.   

17. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców lub upoważnioną 

przez nich na piśmie osobę, która zapewni mu bezpieczeństwo.   

18. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w czasie wykraczającym poza 

bezpłatny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej (powyżej 5 godzin. 

dziennie), ustala organ prowadzący.  

 

 § 91   

1. W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego 

określony odrębnymi przepisami.   

2. W oddziałach przedszkolnych realizowane są cele i zadania wynikające z ustawy o systemie 

oświaty oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego.   

3. Celem wychowania przedszkolnego jest:   

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;   

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się 

w tym, co jest dobre, a co złe;   

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie  

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

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach 

z dziećmi i dorosłymi;   
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5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;   

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

grach sportowych;   

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;   

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej  

i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;   

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne 

w edukacji szkolnej;   

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania 

umiejętności pisania;   

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez 

rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej 

motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;   

13) umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i językowej, przez zorganizowanie nauki języka ojczystego, historii i kultury. 

4. Cele wychowania przedszkolnego, osiągane są poprzez wspomaganie rozwoju, wychowanie 

i kształcenie dzieci w następujących obszarach:   

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, 

zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;   

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; wdrażanie 

dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;   

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;   

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu 

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;   

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;   

7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;   
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8) wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, 

taniec);   

9) wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne;   

10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych;   

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;   

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;   

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;   

14) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie 

reprezentatywnej i komunikacyjnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania 

umiejętności czytania);   

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.   

5. Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym 

organizuje naukę religii.   

  

 § 92   

1. W oddziałach przedszkolnych organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc 

udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.   

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankom oddziałów przedszkolnych 

polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających  

w szczególności z:   

1) niepełnosprawności;   

2) niedostosowania społecznego;   

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;   

4) szczególnych uzdolnień;   

5) zaburzeń komunikacji językowej;   

6) choroby przewlekłej;   

7) sytuacji kryzysowych i traumatycznych;   

8) niepowodzeń edukacyjnych;   

9) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny; 

10)  trudności adaptacyjnych lub zmiany środowiska.   
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3. Pomoc psychologiczna udzielana rodzicom wychowanków i nauczycielom polega na wspieraniu 

rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności udzielanej 

dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   

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

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana wychowankom oddziałów przedszkolnych 

w formie:   

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

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

2) porad i konsultacji 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia 

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.   

7. Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego, podlegające rocznemu obowiązkowemu 

przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do przedszkola, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

8. Indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne odbywa się na wniosek 

rodziców na podstawie dostarczonego do szkoły orzeczenia wydanego przez zespół orzekający  w 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.   

9. Dyrektor organizuje indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne w sposób 

zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji 

potrzeb dziecka oraz formy udzielanej pomocy, w tym szczególnie ustala zakres, miejsce i czas 

prowadzenia zajęć indywidualnego wychowania przedszkolnego z dzieckiem.   

10. W ramach posiadanych środków i możliwości organizacyjnych szkoła zapewnia przyjętym 

dzieciom z orzeczeniem do kształcenia specjalnego:   

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

2) realizacje programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

i możliwości psychofizycznych dziecka; 

3) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb; 

4) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.   
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11. W celu zapewnienia dziecku pełnej realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu szkoła 

współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.  

12. W zakresie wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka szkoła realizuje zadania 

w następujący sposób:   

1) organizuje spotkania w formie indywidualnej i grupowej (zebrania) w celu zaznajamiania 

rodziców z zadaniami realizowanymi w ramach podstawy programowej, przebiegiem rozwoju 

ich dzieci w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. Kontakty indywidualne z nauczycielem 

odbywają się w terminie uzgodnionym z nauczycielem;   

2) organizuje zajęcia otwarte dla rodziców dające możliwość poznania metod i form pracy 

z dziećmi;   

3) organizuje pracę wyrównawczą i terapeutyczną, indywidualną i grupową;   

4) pełni wobec rodziców funkcję doradczą proponując zestawy ćwiczeń wspomagających rozwój 

dziecka;   

5) współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami, które 

udzielają pomocy dziecku i rodzinie;   

6) na wniosek rodzica udziela rodzicowi pomocy w wyborze dalszej drogi edukacji dziecka.   

  

§ 93   

1. Wychowanek ma w szczególności prawo do:   

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej;   

2) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w oddziale przedszkolnym oraz podczas zajęć 

organizowanych poza szkołą;   

3) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;   

4) życzliwego i podmiotowego traktowania;   

5) swobody wyrażania myśli i przekonań;   

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;   

7) pomocy w przypadku trudności w procesie wychowawczo-dydaktycznym; 

8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.   

2. Szkoła sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica 

nauczycielowi, do czasu odbioru dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną przez niego osobę.   
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3. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami:  

1) opiekę nad dziećmi przebywającymi w oddziale przedszkolnym sprawują nauczyciele, których 

opiece powierzono oddziały;   

2) w razie nieobecności nauczyciela opiekę organizuje dyrektor szkoły;   

3) w wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci, nauczyciela 

wspomagają wyznaczeni pracownicy niepedagogiczni;   

4) opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek 

organizowanych przez szkołę, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały 

uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora; w razie potrzeby i za 

zgodą dyrektora opiekę podczas wycieczek sprawują dodatkowo inne osoby dorosłe, 

w szczególności rodzice; wycieczki organizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i regulaminem obowiązującym w szkole;   

5) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w szkole jest pod opieką osoby 

odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;   

6) w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym lub szkole 

nauczyciel sprawujący nad nim opiekę zobowiązany jest:   

a) udzielić pierwszej pomocy, w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,   

b) o zaistniałym zdarzeniu poinformować niezwłocznie dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka 

7) dyrektor jest zobowiązany przygotować dokumentację zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

w tym zakresie.   

8) w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie 

przystosowanej do wieku i potrzeb dziecka;   

9) nauczyciel systematycznie kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale, szatnia, łazienka, 

stołówka, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne pod kątem zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a o zauważonych nieprawidłowościach natychmiast zawiadamia dyrektora.   

§ 94   

1. W zakres działań związanych z współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania  

i nauczania dzieci, nauczyciele:  

1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 

realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości 

i umiejętności;  



77 
 

2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania 

osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;   

3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie 

organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.   

  

§ 95   

1. Nauczyciele systematycznie planują swoją pracę w sposób cykliczny w oparciu o:   

1) wybrany program wychowania przedszkolnego, dopuszczony do realizacji w danym roku 

szkolnym,   

2) plan pracy szkoły,   

3) plany pracy opracowane na potrzeby każdej z grup,   

4) dokumenty opracowane w ramach realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   

2. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

dzieci.   

3. W swoich działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek 

kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie a także o szanowanie ich godności 

osobistej.   

4. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia 

dzieci  w wieku przedszkolnym, nauczyciel przestrzega następujących proporcji zagospodarowania 

czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:   

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się 

swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);   

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci 

spędzają na placu zabaw, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, 

zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe  i ogrodnicze itd.);   

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według 

wybranego programu wychowania przedszkolnego;   

4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli 

czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).   

5. Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala ramowy rozkład dnia uwzględniający 

zasady określone w ust.4.   
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6. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć ruchowych winien zwracać szczególną uwagę na stopień 

sprawności fizycznej i wydolność organizmu dziecka, dobierając ćwiczenia o odpowiednim 

stopniu trudności i intensywności.   

7. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:   

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi oraz odpowiada, na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach, za życie, zdrowie i bezpieczeństwo,   

2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:   

a) realizację obowiązujących programów wychowania w przedszkolu,   

b) stosowanie właściwych metod pracy,   

c) systematyczne przygotowanie do zajęć,   

d) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,   

e) właściwe prowadzenie dokumentacji działalności pedagogicznej,   

3) dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny,   

4) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,   

5) udziela dzieciom, w razie potrzeby, pomocy w przezwyciężaniu ich trudności i niepowodzeń.   

8. Zadaniem nauczycieli jest systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych 

mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych 

obserwacji. O sposobie dokumentowania obserwacji decyduje nauczyciel w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły.   

9. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(wstępna diagnoza przedszkolna).   

10. Sposób prowadzenia i dokumentowania diagnozy określa przyjęty program wychowania 

przedszkolnego. Z wynikami diagnozy nauczyciel zapoznaje rodziców dziecka.   

11. Do 30 kwietnia każdego roku nauczyciele przeprowadzają diagnozę gotowości szkolnej 

dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zgodnie z odrębnymi 

przepisami prawa. Diagnozę nauczyciel przekazuje rodzicom dziecka.   

12. Celem diagnozy gotowości szkolnej dziecka jest zgromadzenie informacji, które mogą 

pomóc: 

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać; 
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2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania 

i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie 

nauki w szkole podstawowej;   

3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, 

w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.   

13. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych 

w zakresie pierwszego etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy pierwszej szkoły podstawowej.   

14. Dla przeprowadzenia pełnej diagnozy gotowości szkolnej dziecka oraz opracowania planu 

pracy z dzieckiem nauczyciel wychowania przedszkolnego ma prawo zasięgnąć opinii specjalistów 

zatrudnionych w szkole oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym szczególności: 

1) pedagoga szkolnego;   

2) psychologa;   

3) logopedy;   

4) innych nauczycieli specjalistów prowadzących pacę z dzieckiem.   

   

§ 96   

uchylony  

  

§ 97  

uchylony   

  

§ 98   

uchylony  

 

Rozdział 11   

Postanowienia końcowe   

  

§ 99  

1. W szkole używa się pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.   

2. W szkole prowadzi się i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach.   
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3. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich 

sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne 

przepisy.   

4. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. Obsługę finansowo-księgową 

zapewnia organ prowadzący.   

5. Dyrektor szkoły każdorazowo po nowelizacji statutu szkoły opracowuje tekst ujednolicony 

statutu.   

6. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem szkoły wszystkim członkom 

społeczności szkolnej poprzez:   

1) umieszczenie wydrukowanego egzemplarza w bibliotece szkolnej; 

2) publikację na stronie internetowej szkoły.   

  

§ 100  

Niniejsza nowelizacja Statutu wchodzi w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/2020/2021 

z dnia 12 października 2020 roku.   

  

  

  

 


