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Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej  opracowano w oparciu o: 

 

Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 

późn. zm.); 

Ustawę z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm); 

Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki 

prawodawczej (Dz. U.  z 2002 r. Nr 100, poz. 908); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. 

zm); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków 

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; 

Konwencję o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  

z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

Ustawę Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków 

organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015  roku w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej  

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej  innego typu albo szkoły 

publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 

1170). 
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Pod określeniem szkoła należy rozumieć Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej                           

w Gostyninie. 

 

Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających pełną realizację 

postanowień niniejszego STATUTU. 

 

 

 

ROZDZIAŁ  I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. 

2. Siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie jest ul. Ozdowskiego 2, 09-500. 

3. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu; na stemplach i pieczęciach może być 

używany skrót nazwy. 

 

§ 2. 

Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty. 

§ 3. 

 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Gostynin.  

 

§ 4. 

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kurator Oświaty w Warszawie. 

 

§ 5. 

 

W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne i oddziały klas I - VI szkoły podstawowej 

realizujące podstawę programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego dla szkół podstawowych. 

 

§ 6. 

 

Szkoła prowadzi świetlicę i stołówkę szkolną.  

§ 7. 

 

Szkoła może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - klasy specjalne, 

integracyjne, terapeutyczne lub wyrównawcze, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę, 

stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy. 

 

§ 8. 

 

W szkole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces 

nauczania i wychowania uczniów - działalność opiekuńczo - wychowawcza w formie świetlic,              

za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych 

środków rzeczowych i finansowych. 
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§ 9. 
 

Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę 

nauczania, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

 

 

ROZDZIAŁ  II 

 

§ 10. 
 

ZASADY DZIAŁANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

 

1. W  Szkole Podstawowej   nr  1  w  Gostyninie  działają  oddziały przedszkolne, dla dzieci cztero, 

pięcio i sześcioletnich. 

2. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego. 

3. Celem oddziału przedszkolnego jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym tak, aby przygotować je do podjęcia edukacji w szkole 

podstawowej. 

4. Zadaniem oddziału przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, poprzez: 

a) prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania rozwoju 

wychowanków, oraz dokumentowanie tych obserwacji, 

b) wydawanie rodzicom na piśmie do końca kwietnia każdego roku, informacji o gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Otrzymaną informację rodzic przekazuje 

nauczycielowi klasy I  w pierwszym tygodniu nauki szkolnej, 

c) informowanie rodziców o zauważonych deficytach rozwojowych dziecka, 

d) wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki) wychowanka, 

e) współpracowanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

f) indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy, 

g) wspieranie dzieci z uzdolnieniami, 

h) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. 

2) Zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły; 

3) Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej 

poprzez:  

a) organizowanie  bezpłatnej nauki religii/etyki, 

b) zapewnienie opieki dzieciom niekorzystającym z nauki religii/etyki, 

c) planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego ze zwróceniem 

uwagi na obchodzone święta narodowe, 

4) Zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej; 

5) Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej. 

5. Powyższe zadania i cele  realizuje się poprzez: 

1) wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku; 

2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka; 

3) zapewnienie równych szans; 

4) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu; 

5) motywowanie do osiągania celów; 

6) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania 
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odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie; 

7) rozwijanie wrażliwości moralnej:  

a) dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w swoim postępowaniu i postępowaniu innych,  

b) traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,  

c) wyrażanie własnych myśli i przeżyć; 

8) kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku 

przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym; 

9) rozbudzanie ciekawości poznawczej; 

10) zachęcanie do aktywności badawczej; 

11) rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej i ruchowej); 

12) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni. 

6. W oddziale przedszkolnym sprawuje się opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. W szczególności: 

1) dzieci przyprowadzane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby 

upoważnione do sali, w której odbywają się zajęcia; 

2) przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela 

odpowiedzialnego za nie; 

3) po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela (śniadanie, zajęcia 

gimnastyczne); 

4) dzieci pojedynczo lub w małych grupach chodzą same do toalety; 

5) dzieci mogą korzystać ze świetlicy po zakończeniu zajęć po wcześniejszym podpisaniu 

przez rodziców deklaracji, zgodnie z uchwałą nr 51/IX/2011 rady Miasta w Gostyninie  

z dnia 31V2011r. Na świetlicę dzieci odprowadzane są przez nauczyciela zerówki oraz 

ze stołówki po obiedzie wracają same na świetlicę; 

6) dzieci idące do domu po planowanych zajęciach odprowadzane są przez nauczyciela  do 

szatni; 

7) nauczyciel pozostaje w szatni do momentu rozejścia się wszystkich dzieci: 

a) dzieci odbierane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione, 

b) w czasie zajęć poza szkołą (wycieczki, wyjazdy na konkursy i tym podobne) dzieci 

znajdują się pod opieką nauczyciela i rodziców według karty wycieczki. 

7. Przyprowadzanie i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego odbywa się na poniższych 

zasadach: 

1) dziecko może być przyprowadzane do oddziału przedszkolnego i odbierane z niego tylko 

przez osobę mogącą zapewnić pełne bezpieczeństwo (osoba pełnoletnia, sprawna 

fizycznie); 

2) dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na                     

piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności 

prawnych. Istnieje możliwość odbioru przez niepełnoletnie rodzeństwo (od 10 roku życia), 

którego dane wpisane są przez rodziców do upoważnienia. Upoważnienie pozostaje  

w dokumentacji wychowawcy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.  

3) szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko 

wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W  takim przypadku personel 

szkoły ma obowiązek zatrzymać dziecko w szkole do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich 

okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub 

osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany 

dyrektor lub jego zastępca; 

4) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe; 

5) rodzice przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego  

z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę; 
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6) o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice są informowani na początku roku 

szkolnego. Godziny te określa ramowy rozkład dnia pracy oddziału przedszkolnego; 

7) rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci. 

8.  Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25. 

9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów 

wychowania przedszkolnego wybranych przez Radę Pedagogiczną spośród obowiązujących 

programów dopuszczonych przez właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania albo 

programów własnych opracowanych przez nauczycieli. 

10. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do potrzeb  

i możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 30 minut. 

12. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia  

13. Ramowy rozkład dnia określa godziny, m.in.: 

1) schodzenia się i rozchodzenia dzieci; 

2) posiłków; 

3) zajęć, spacerów i zajęć dodatkowych. 

14. Oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6 letnich czynny jest 5 godzin, w dni robocze, od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni przypadających 

w terminach przerw w pracy  oddziału przedszkolnego. Czas przeznaczony na bezpłatną realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego w  oddziale przedszkolnym nie może być 

krótszy niż 5 godzin dziennie i trwa od godz. 8.00 do 13.00. 

15. W oddziale przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do 

pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. 
 

 

§ 10a. 

 

REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

1. Szczegółowe zasady rekrutacji na dany rok szkolny określa organ prowadzący szkołę lub 

dyrektor szkoły. 

2. W celu zapewnienia realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w pierwszej 

kolejności przyjmuje się dzieci: 

1) dzieci pięcio- i sześcioletnie; 

2) dzieci zamieszkałe w obwodzie; 

3) dzieci z rodzin zastępczych i wielodzietnych; 

4) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, rodziców wobec których orzeczono 

znaczny  lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy 

oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. 

3. Jeśli liczba  wszystkich dzieci pięcioletnich i sześcioletnich zamieszkałych w obwodzie szkoły 

nie przekracza liczby 25 do oddziału przyjmuje się także czteroletnie dzieci. 

4. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się w przypadku gdy oddział dysponuje 

wolnymi miejscami. 

5. Dzieci przyjmuje się na wniosek rodzica – kartę zgłoszenia dziecka do oddziału 

przedszkolnego. 

6. Zgłoszenia dzieci do oddziału przedszkolnego dokonuje się w terminach zgodnych  

z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu  

i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego. 
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7. Do karty zgłoszenia dziecka do oddziału dołączyć należy kserokopię aktu urodzenia. 

8. Dokumenty związane z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego należy przedłożyć 

dyrektorowi szkoły. 

9. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest mniejsza niż liczba miejsc w oddziale 

dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka i informuje o tym zainteresowanych rodziców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

poprzez wywieszenie listy przyjętych  na tablicy informacyjnej oddziału. Informację 

o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego ,w określonym terminie,  rodzic może także 

uzyskać telefonicznie 

10. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc w oddziale 

dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która dokonuje weryfikacji przedstawionych 

wniosków. 

11. Wyniki rekrutacji - listę dzieci przyjętych i nie przyjętych na kolejny rok szkolny podaje się 

zainteresowanym do wiadomości na tablicy informacyjnej lub przekazuje telefonicznie. 

12. Przyjmowanie dzieci do oddziału w trakcie trwającego roku szkolnego odbywa się tylko 

w wypadku wolnych miejsc. Decyzję o przyjęciu wówczas dziecka do oddziału  podejmuje 

dyrektor. 

 

§ 10b. 

 

ZASADY DZIAŁANIA PUNKTU  PRZEDSZKOLNEGO 

1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. 

Armii Krajowej w Gostyninie. 

2. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1  im. Armii Krajowej w Gostyninie, 

zwany dalej Punktem Przedszkolnym, ma swoją siedzibę w budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Gostyninie, 09-500 Gostynin ul. Ozdowskiego 2. 

3. Działalność Punktu Przedszkolnego finansowana jest z budżetu Szkoły Podstawowej 

Nr 1 w Gostyninie. 

4. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Gostyninie. 

5. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty 

oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Swoją działalność organizuje  

w sposób dostosowany do potrzeby i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając  

w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny. 

6. Celem punktu przedszkolnego jest : 

a) Wspomaganie indywidualnego rozwoju zgodnie z ich wrodzonym talentem  

i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczny, 

kulturowym i przyrodniczym; 

b) Kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie, rówieśników, innych 

ludzi i otaczającego świata;   

c) Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stworzenie warunków 

umożliwiających im osiągnięcie gotowości szkolnej; 

d) Zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczenia w atmosferze akceptacji 

bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia i poczucia własnej wartości; 

e) Zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dzieci; 

f) Pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi. 

7. Do zadań punktu przedszkolnego należy :       

 7.1  w ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci:  

a) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci w zakresie twórczości 

plastycznej, muzycznej i ruchowej;  
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b) umożliwianie dzieciom poznawanie siebie i otaczającego świata; 

c)  stworzenie dzieciom warunków umożliwiających mu zdobywanie umiejętności 

poznawczych poprzez odkrywanie i badanie; 

d) wspomaganie w odnajdywaniu swojego miejsce w grupie rówieśniczej wspólnocie; 

e)  budowa systemu wartości; 

f)  budzenie w dzieciach wrażliwości emocjonalnej kultury ogólnej i zasad dobrego 

wychowania; 

g)  rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak samodzielność i poczucie 

odpowiedzialności, życzliwości i uczciwości;  

h)  prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków; 

i) ukierunkowywanie rozwoju dzieci w oparciu o ich indywidualne możliwości 

rozwojowe; 

j)  wykorzystanie w pracy dydaktyczno – wychowawczej osiągnięć nowoczesnej 

dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy; 

k) Organizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego  

z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka; 

   7.2 w ramach wsparcia wspomagania rodziny w wychowaniu dzieci – współdziałanie  

z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci z przestrzeganiem praw 

należnych rodzicom, w szczególności: 

a) przekazywanie rzetelnych informacji o postępach i trudnościach ich dzieci; 

b) uzgadnianie kierunków oddziaływania stymulujących rozwój dzieci; 

c) umożliwianie rodzicom zdobywania wiedzy na temat rozwoju dzieci w wieku 

przedszkolnym; 

d) pomaganie w nawiązywaniu współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną 

lub inną specjalistyczną poradnią w przypadku, gdy dzieci wymagają pomocy 

specjalistycznej. 

 7.3 w ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole; 

a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa; 

b) rozwijanie sprawności ruchowej dzieci;  

c) nabywanie przez dzieci kompetencji językowej; 

d) rozwijanie samodzielności dzieci. 

8. Punkt Przedszkolny czynny jest od godz. 7.30 do godz. 15.30. Dzienny wymiar zajęć 

przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi 8 godzin, w tym zajęć 

przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

wynosi 5 godzin. Na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, 

dzienny wymiar godzin może być wydłużony. 

9. Punkt Przedszkolny prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności 

na zasadach określanych w ustawie o systemie oświaty. 

9.1 Wnioski o przyjęcie dzieci do Punktu Przedszkolnego są wydawane i przyjmowane 

przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 

każdego roku. 

9.2 W ciągu roku mogą być przyjęte dzieci, o ile są wolne miejsca. 

9.3 Zajęcia mogą odbywać się  w grupach liczących od 3 do 25 osób. 

10. Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają prawo: 

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego 

zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym; 

b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania pomocy fizycznej bądź psychicznej 

oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej 

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym 

d) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności  

e) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych 
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f) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej  

g) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, 

korzystania z rady specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej za zgodą 

rodziców. 

10.1 W Punkcie Przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów 

lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio 

ratującymi życie. 

11. Rodzice dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego mają obowiązek: 

a) punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko 

b) w przypadku odbierania dziecka przez inną osobę niż rodzic do wcześniejszego 

przedłożenia upoważnienia dla tej osoby 

c) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym 

d) niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych 

dziecka 

e) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce dydaktyczne 

f) współdziałać z nauczycielem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego 

na dziecko i określenia jego indywidualnego rozwoju. 

12. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego  

w przypadku, gdy: 

a) dziecko nie uczęszczało do Punktu Przedszkolnego dłużej niż 3 tygodnie bez 

stosownego usprawiedliwienia 

b) dziecko przyprowadzane jest nieregularnie (od 1 do 2 razy w tygodniu lub rzadziej) 

c) rodzice zalegają z odpłatnością za świadczenia ustalone przez Radę Miejską  

w Gostyninie przez 2 okresy rozliczeniowe 

d) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych 

wychowanków 

e) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicami  

w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania 

dziecka 

f) zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego 

prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie. 

13. Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć w Punkcie Przedszkolnym oraz w czasie zajęć 

poza punktem, bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

a) powierzanie grupy opiece nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie 

wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego 

b) dla poprawy bezpieczeństwa dzieciom dopuszcza się zatrudnianie osób bez 

przygotowania pedagogicznego 

c) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem 

dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci 

d) zapewnienie opieki przez nauczyciela w trakcie zajęć poza terenie placówki 

(spacery, wycieczki) 

e) udział rodziców w przypadku organizacji zajęć poza siedzibą Punktu 

Przedszkolnego (wycieczki) 

14. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Punktu Przedszkolnego: 

a) rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci   

z Punktu Przedszkolnego bądź przez osoby przez nich upoważnione 

b) respektowanie przez nauczycieli pisemnych oświadczeń złożonych przez rodziców 

odnośnie odbierania dzieci przez osoby upoważnione 

c) dziecko nie będzie wydawane osobom będącym pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających 
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d) dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.00, a odbierać nie później niż o godz. 

15.30. 

15. W ramach dziennego czasu pracy Punktu Przedszkolnego prowadzone jest, co najmniej 

nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej. 

15.1 Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności umuzykalniających, 

nauki języka obcego jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 

około15 minut dla dzieci 3-4 letnich, a około 30 min dla dzieci 5-6 letnich. 

15.2 Za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania 

przedszkolnego oraz wyżywienie dzieci rodzice ponoszą odpłatność w wysokości 

określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie. 

16. Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez organ prowadzący przed 

rozpoczęciem roku szkolnego 

17. Zadania nauczyciela: 

17.1 Współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci  

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających  

w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale  

i uzyskania informacji dotyczących dzieci, ich zachowania i rozwoju, przez: 

a) uzyskiwanie przez rodziców rzetelnej informacji od nauczyciela na temat dzieci, ich 

zachowania i rozwoju podczas spotkań indywidualnych rodzica z nauczycielem 

b) organizowania zajęć otwartych, wystaw prac dziecięcych 

c) organizowania uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców 

d) organizowanie zebrań z rodzicami. 

17.2 Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz jest 

odpowiedzialny za jej jakość: 

a) sporządza miesięczne plany pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej 

b) systematycznie diagnozuje zdobytą przez dzieci wiedzę i umiejętności 

wykorzystując własne narzędzia badawcze 

c)  uwzględnia wnioski wynikające z przeprowadzanej diagnozy do dalszej pracy  

z dziećmi 

d)  prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje je w kartach obserwacji dzieci dla 

poszczególnych grup wiekowych. 

17.3 Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, 

logopedyczną, opiekę zdrowotną. 

17.4 Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków  

i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu: poznania i ustalenia 

potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form współpracy w działaniach wychowawczych 

wobec dzieci, włączenia ich w działalność Punktu Przedszkolnego. 

 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 11. 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty      

 ( Dz.  U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą oraz przepisami 

wydanymi na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy i profilaktyczny dostosowany 

do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, szkolny zestaw programów 

nauczania zatwierdzany przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii uczniów i rodziców.  

W szczególności: 
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1) w zakresie nauczania, co stanowi jej podstawowe działanie, zapewnia uczniom między 

innymi: 

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

ze zrozumieniem, 

b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 

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

przekazywanych treści, 

d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych i przestrzennych itp.), 

e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

f) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą 

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

i siebie, 

g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

h) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej, 

1a) umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów; 

1b) rozwija uczucia patriotyczne poprzez organizację apeli i uroczystości z okazji rocznic 

państwowych, w naszej szkole przyjęto do realizacji: 

- Święto Edukacji Narodowej -14.10, 

- Rocznicę Odzyskania Niepodległości- 11.11, 

- Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 03.05, 

- Święto Patrona Szkoły, 

2) w zakresie kształcenia umiejętności wykorzystania  zdobytej wiedzy, stwarza warunki 

do: 

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

większej odpowiedzialności, 

b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego 

punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania 

się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień, 

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

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego 

działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 

d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 

e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz potrzebnych doświadczeń i nawyków, 

g) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 

h) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów społecznych, 

3) w zakresie wychowania, współpracując z rodzicami i opiekunkami, zmierza do tego,                

aby  uczeń: 

a) znajdował w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego 

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym, duchowym),  

b) rozwijał w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna w świecie, 

c) miał świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie, 
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d) stawał się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego 

z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie odpowiedzialnością za innych, 

wolność własną z wolnością innych, 

e) poszukiwał, odkrywał i dążył na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich 

celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca 

w świecie, 

f) uczył się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, 

g) przygotował się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie 

w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 

patriotycznych,  

h) przygotował się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów                              

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

i) kształtował w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia 

ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli 

i uczniów, 

4) mając na uwadze pełny osobowy rozwój ucznia, działa na rzecz tworzenia w świadomości 

uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw; 

5)  szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

a) realizacje przyjętego w szkole Programu Profilaktyki, 

b) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów, 

c) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy 

z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny, 

d) działania opiekuńcze wychowawcy oddziałów klas, w tym rozpoznawanie relacji między 

rówieśnikami, 

e) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia, 

f) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej w ramach działalności gabinetu higieny 

szkolnej, 

g) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

       6) od roku szkolnego 2016/2017 możliwe będzie dostosowanie form i metod kształcenia do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających 

trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
 

§ 12. 

 

1. Podstawowymi dokumentami w pracy szkoły są: 

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, uwzględniający całość podstawy programowej                   

w zakresie zajęć; 

2) Programy Własne Nauczycieli; 

3) Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły, ujęte w sześcioletnim 

cyklu kształcenia, uchwalone decyzją Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły, po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego. 

2. W szkole funkcjonują dodatkowo: 

1) Regulamin Rady Pedagogicznej; 

2) Regulamin Rady Rodziców; 

3) Regulamin Samorządu Uczniowskiego; 

4) Regulamin klasy sportowej; 

5) Regulamin organizacji dyskotek szkolnych; 

6) Regulamin organizowania wycieczek i imprez szkolnych; 

7) Tryb odwoławczy w przypadku łamania praw dziecka, wynikający z Konwencji Praw 

Dziecka; 
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8) Regulamin postępowania w razie wypadku; 

9) Regulamin  świetlicy; 

10) Regulamin biblioteki; 

11) Regulamin pracowni szkolnej; 

12) Regulamin sali gimnastycznej; 

13) Regulamin boisk sportowych; 

14) Regulamin szatni; 

15) Regulamin korzystania ze sprzętu sportowego; 

16) Regulamin dyżurów; 

17) Regulamin korzystania z szafek dla uczniów; 

18) Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania; 

19) Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z Policją w sytuacjach 

zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją. 

20) Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole. 

 

§ 13. 

 

1. Szkoła wykonuje zadania poprzez: 

1) realizację celów, zadań i treści zawartych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania; 

2) opracowanie Szkolnego Planu Pracy Szkoły i Programu Wychowawczego Szkoły                          

oraz systematyczne i konsekwentne ich realizowanie; 

3) zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami; 

4) stwarzanie możliwości dokształcania się i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

zapewnianie im odpowiednich warunków pracy; 

5) współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną i innymi instytucjami mogącymi 

udzielić porad w zakresie doradztwa zawodowego; 

6) umożliwienie uczniom uczestniczenia w różnego typu zajęciach organizowanych przez 

szkołę; 

7) otoczenie ucznia opieką w czasie w czasie zajęć i podczas przerw międzylekcyjnych, 

zapoznawanie uczniów z zasadami promocji i ochrony zdrowia, podstawowymi przepisami 

BHP oraz regulaminami korzystania z pracowni, sali gimnastycznej oraz pomieszczeń 

szkoły; wspomaganie materialne uczniów (w miarę posiadanych środków) znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

8) korzystanie z dorobku kulturalnego miasta i regionu dla kształcenia kulturowych, 

patriotycznych i obywatelskich postaw uczniów; 

9) uczenie uczniów samorządności i aktywnego udziału w życiu szkoły. 

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także 

zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw 

Dziecka ONZ oraz Konwencji Praw Dziecka. 

 

§ 14. 

 

Szkoła umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie. 

 

§ 15. 

 

Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia Szkoły; umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, 

artystycznych i sportowych 
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§ 16. 

 

Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 

§ 17. 

 

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

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

 

§ 18. 

 

Szkoła organizuje i udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie 

Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r. 

 

§ 19. 

 

1. Uczeń szkoły ma możliwość uczęszczania na zajęcia religii/etyki, prowadzone przez nauczycieli 

katechetów skierowanych do pracy w Szkole przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej 

Płockiej. 

2. Dla dzieci nie uczęszczających na naukę religii/etyki szkoła umożliwia opiekę świetlicy 

szkolnej dla uczniów klas 0-III i biblioteki dla uczniów klas IV-VI. 

3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem 

dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

 

§ 20. 

 

Szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego oraz                      

(po uzgodnieniu z rodzicami) z porad pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej           

w Gostyninie. 

 

§ 21. 

 

Szkoła w miarę posiadanych możliwości, umożliwia uczniom mającym trudności w nauce udział 

w zajęciach wyrównawczych, za zgodą rodziców. 

 

§ 22. 

 

1. Dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. 

2. Wniosek do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału klasy lub innego 

nauczyciela uczącego ucznia może złożyć: 

1) uczeń, za zgodą rodziców; 

2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia; 

3) wychowawca oddziału klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za 

zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 23. 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na jej terenie oraz poza terenem szkoły, w trakcie 

wycieczek. 
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2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek oraz teren 

szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV. 

   

§ 24 

 

1. Każdy pracownik szkoły oraz uczeń mają obowiązek udzielania pomocy uczniom 

z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku). 

2. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca oddziału klasy lub rodzice ucznia z zaburzeniami 

rozwojowymi może zwrócić się do dyrektora szkoły o przydzielenie stałego opiekuna. 

3. Dyrektor szkoły podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej wyznacza opiekuna spośród 

nauczycieli, określając zakres jego obowiązków.  

4. Oddziały, do których uczęszczają dzieci przewlekle chore, powinny mieć, w miarę możliwości, 

organizację nauki dostosowaną do potrzeb tych uczniów. 

 

§ 25. 

 

1. Uczniowi z rodziny patologicznej oraz z rodziny znajdującej się w trudnych warunkach 

materialnych Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców, w miarę możliwości 

organizują pozyskiwanie środków na doraźną pomoc materialną. 

2. Wniosek w powyższej sprawie składają: 

1) uczeń, za zgodą rodziców; 

2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia; 

3) wychowawca oddziału klasy lub pedagog szkolny, za zgodą rodziców. 

 

§ 25a. 

Pomoc materialna 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel  

w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 

ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium  szkolne, zasiłek szkolny) lub 

motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

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

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna. 

5. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane  w szkole w ramach planu 

nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników. 

6. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  

o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy  

o systemie oświaty. 

7. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 

miesięcy. 

8. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze 

socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty. 
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9. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej 

sytuacji  materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. 

10. Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na 

pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej  

o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku. 

11. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy  

o systemie oświaty. 

12. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia 

zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. 
 

§ 26. 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Szczegółowe zadania wychowawcze dla całego cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej 

określa Program Wychowawczy Szkoły, uchwalony przez Radę Pedagogiczną po uprzednim 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego.  

 

 

ROZDZIAŁ IIa 

 

SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY 

§ 26a. 

 

1. Kształcenie uczniów w szkole odbywa się w trzech etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne; 

2) I etap edukacyjny, oddziały klas I-III; 

3) II etap edukacyjny, oddziały klas IV-VI. 

2. Uczniom I i II etapu edukacyjnego szkoła zapewnia uczestnictwo we wszystkich 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w liczbie zgodnej z ramowym planem nauczania MEN 

dla szkoły podstawowej. 

3. Zgodnie ze szkolnym planem nauczania określonym przez organ prowadzący niektóre zajęcia 

edukacyjne odbywają się  w systemie oddziałów klas łączonych. 

4. Kształcenia w I etapie edukacyjnym obejmujący oddziały klas I-III realizowane jest w formie 

edukacji wczesnoszkolnej (bez podziału na przedmioty). 

5. Kształcenie w II etapie edukacyjnym obejmującym oddziały klas IV-VI realizowane jest  

w formie kształcenia z podziałem na przedmioty. 

6. Zajęcia w każdym etapie edukacyjnym prowadzą nauczyciele z kwalifikacjami do danego 

przedmiotu. 

7. Edukację w formie edukacji wczesnoszkolnej powierza się w miarę możliwości jednemu 

nauczycielowi – wychowawcy. 
 

§ 26b. 

Nauczanie religii / etyki 
 

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości religijnej poprzez 

organizację lekcji religii lub etyki zgodnie z konstytucyjną zasadą nienaruszalności, wolności 

i godności osobistej. 

2. Szczegółowe zasady organizacji lekcji religii i etyki określają odrębne przepisy. 

3. W zajęciach religii biorą udział uczniowie I-VI i dzieci oddziału przedszkolnego, których 

rodzice w formie oświadczenia  wyrażą takie życzenie zapisując dziecko do szkoły. 
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4. W przypadku uczniów nie biorących udziału w zajęciach religii/etyki, oświadczenie, o którym 

mowa wyżej  może być złożone w innym terminie do dyrektora szkoły lub wychowawcy. 

5. Oświadczenie nie musi być ponawiane w każdym kolejnym roku szkolnym, może być natomiast 

zmienione w każdym czasie. 

6. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę wychowania do życia w rodzinie dla 

wszystkich uczniów oddziałów klas V i VI. Na powyżej wymienione zajęcia nie uczęszczają tylko 

uczniowie, których rodzice wnoszą do dyrektora szkoły pisemny sprzeciw. 

7. Szkoła umożliwia uczniom udział w naukach rekolekcyjnych  i zapewnia opiekę uczniom  

w drodze na i z powrotem rekolekcji. 
 

 

§ 26c. 

Formy kształcenia specjalnego. 

 

1. Dzieciom z zaburzeniami rozwoju, dzieciom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym szkoła 

umożliwia wypełnienie obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego, specjalnego, 

zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych. 

2. O potrzebie zapewnienia dziecku wyżej wymienionej formy spełniania obowiązku orzeka 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Szkoła organizuje je na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) dziecka i zaświadczenia lekarskiego. 

3. Decyzję o nauczaniu indywidualnym, specjalnym i rewalidacji podejmuje dyrektor szkoły na 

podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

4. Tygodniowy wymiar godzin wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego regulują 

odrębne przepisy. 

5. Zajęcia wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego należy realizować co najmniej 

w ciągu 3 dni w tygodniu. 

6. Realizację wymienionych w pkt.1  form kształcenia powierza się nauczycielowi z odpowiednimi 

do tego rodzaju zajęć kwalifikacjami. 

7. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym i specjalnym ujęty jest w ewidencji danego oddziału 

klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami. 
 

 

§ 26d. 

Organizacja indywidualnego toku kształcenia. 

 

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań dyrektor 

szkoły  może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku, 

a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole. 

3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 

1) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia; 

2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia (za 

zgodą rodziców). 

4. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia. 

5. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 przekazuje wniosek 

dyrektorowi szkoły dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach 

ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia. 

6. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt 

programu, który ma realizować uczeń. 

7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 6 jest zobowiązany zasięgnąć 

opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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8. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się: 

1) w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie sprzyja 

ukończeniu szkoły w skróconym czasie. 

9. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji. 

10. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie krótszy niż jeden 

rok szkolny. 

11. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku: 

1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego; 

2) złożenie przez ucznia lub jego rodziców oświadczenia o rezygnacji  

z indywidualnego programu lub toku nauki. 

12. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor  

w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego 

obowiązków a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż godzinę 

tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie. 

13. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo odnotować 

w arkuszu ocen. 

 

 

§ 26e. 

Nauczanie indywidualne 

 

1. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla 

danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości 

edukacyjnych. 

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział  

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej 

klasy. 

3. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego 

program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany  

w czasie całego roku szkolnego. 

4. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym 

zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

5. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym  

i w każdym typie szkoły. 

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 

1) uczeń - z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców, 

2) rodzice niepełnoletniego ucznia, 

3) wychowawca oddziału klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których 

dotyczy wniosek - za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

7. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

8. Wychowawca oddziału klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach  

i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych 

osiągnięciach ucznia. 

9. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok 

nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków  

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z tym że uczeń realizujący indywidualny tok 
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nauki, z wyjątkiem ucznia klas I-III szkoły podstawowej, jest klasyfikowany na podstawie 

egzaminu klasyfikacyjnego. 

 
 

§ 26f. 

Organizacja zajęć dodatkowych 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb  

i zainteresowań. 

2. Zajęcia dodatkowe realizuje się w celu udzielenia uczniom pomocy  w przezwyciężeniu 

trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów.  

3. Zajęciami dodatkowymi w  szkole są:  

1) koła zainteresowań: przedmiotowe, artystyczne, sportowe oraz inne, 

2)  zajęcia wyrównawcze,  

3) zajęcia przygotowujące  uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych (olimpiadach 

przedmiotowych), zawodach  sportowych,  

4) prowadzenie chóru szkolnego, 

5) prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym, 

6) organizacja uroczystości szkolnych, 

7) redagowanie i wydawanie gazety szkolnej. 

4.Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności  w nauce, w szczególności 

w spełnieniu wymagań edukacyjnych  wynikających z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

5.Liczba uczestników zajęć wyrównawczych wynosi do 8. 

6.Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się dla 

uczniów uzdolnionych oraz prowadzi się  przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia 

prowadzi nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

7.W przypadku  realizacji  innego rodzaju zajęć dodatkowych, liczba uczestników  tych zajęć 

ustalana jest przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu  nauczycielem prowadzącym  zajęcia. 

8.Decyzję o uruchomieniu zajęć dodatkowych dla ucznia  podejmuje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii  zespołu nauczycieli uczących  w danym oddziale.  

9.Na zajęcia dodatkowe przyjmuje się uczniów na podstawie zdiagnozowanych potrzeb.  

10.Zajęcia dodatkowe nie są zajęciami obowiązkowymi ucznia. Udział w zajęciach jest 

dobrowolny, a efekty jego pracy nie podlegają ocenie w skali stopni szkolnych. 

11.Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym prowadzą zajęcia dodatkowe, mają obowiązek ich 

dokumentowania w dzienniku zajęć dodatkowych lub e-dziennika. 

12.Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona 

uczniów, oddział, do którego uczęszczają,  program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty  

i czas trwania i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów  na 

zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 

 

 

       § 26g. 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. 

 

1. Za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych  

i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów  na terenie szkoły odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły. 

3. Budynek szkoły oraz przynależny mu teren i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym 

warunkom bhp oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe. 
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4. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na 

zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne powinien być zapewniony przynajmniej 

jeden opiekun grupy dla 30 uczniów. 

5. Zabrania się wychodzenia z uczniami w teren w przypadku bardzo złych warunków 

atmosferycznych. 

6. Przy wyjeździe poza miejscowość, w której jest siedziba szkoły, opiekę nad uczniami reguluje 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, 

jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67). 

7. Wszystkie wycieczki, biwaki i inne wyjazdy pozaszkolne powinny być zgłaszane do dyrektora 

szkoły, a nauczyciel opiekun – kierownik wycieczki powinien wypełnić kartę wycieczki. 

8. Opiekun przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły powinien 

zgłosić celem sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w komendzie powiatowej policji. 

9. Opiekun przed wyjazdem z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien 

zebrać oświadczenia od rodziców o zgodzie na wyjazd ucznia i braku przeciwwskazań 

zdrowotnych. 

10. Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny  

i pracownicy obsługi. 

11. Dyżury są pełnione wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły lub osobę powołaną  

w tym celu  przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 

12. Dzieciom i uczniom do lat 7 opiekę w drodze do i ze szkoły zapewniają rodzice. Obowiązkiem    

rodzica jest odebranie dziecka/ucznia ze szkoły o wyznaczonej godzinie. Od  momentu odbioru 

dziecka przez rodzica szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo i życie dzieci/uczniów. 

13. Uczniowie mogą samodzielnie dojeżdżać do szkoły rowerem po uzyskaniu karty rowerowej. 

14. Kartę rowerową otrzymuje uczeń, który ma ukończone 10 lat i zaliczył moduł wychowania 

komunikacyjnego. 

15. Szkoła prowadzi ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Ubezpieczenie jest dobrowolne i na życzenie rodziców. 

16. Każdy nauczyciel i pozostali pracownicy szkoły mają obowiązek otaczać szczególną opieką 

i życzliwością wszystkich uczniów, szczególnie tych, którzy przybyli z innych szkół, celem jak 

najszybszego zaadoptowania się w nowym środowisku. 

17. Uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły obowiązani są przestrzegać przepisów 

bezpieczeństwa, higieny i nauki. 

18. Wszyscy pracownicy szkoły, w tym również pracownicy nie będący nauczycielami, mają 

obowiązek: 

1)  informowania dyrektora szkoły o zauważonych niebezpiecznych sytuacjach 

zagrażających życiu i bezpieczeństwu uczniów; 

2)  niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa; 

3)  zwracania się do osób postronnych wchodzących do szkoły o podanie celu pobytu, 

w razie potrzeby zawiadomienia o tym fakcie lub skierowanie tą osobę do dyrektora 

szkoły; 

4)  wspomagania nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem 

uczniów w czasie dyżurów; 

5)  udzielania pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych 

sytuacjach. 

19. Uczeń w czasie trwania lekcji samodzielnie korzysta z toalety tylko w szczególnych 

przypadkach. 
 

 

 



21 

 

§ 26h. 

Współpraca z rodzicami. 

 

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły  realizowane jest 

poprzez: 

1) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez dziennik lekcyjny, korespondencję, e-maile, 

telefonicznie, informator szkolny, stronę internetową, inne materiały informacyjne, 

2) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce 

przez: 

a) zadawanie interaktywnych zadań domowych, 

b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku  

w nauce; 

3) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) inspirowanie rodziców do działania, 

c) wspieranie inicjatyw rodziców, 

d) wskazywanie obszarów działania, 

e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

4) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, 

zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji; 

5) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie 

rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży przez: 

a) ustalanie form pomocy, 

b) pozyskiwanie środków finansowych, 

c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem, 

d) angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności. 

 

§ 26i. 

Klasa sportowa 

 

1. Począwszy od klasy czwartej w szkole tworzy się klasę sportową 

2. Główną dyscypliną sportu w klasie sportowej są gry zespołowe i pływanie. 

3. Rekrutacji uczniów do klasy sportowej dokonują nauczyciele wychowania fizycznego na 

podstawie Rekrutacji uczniów do klasy sportowej.  

4. Warunkiem zakwalifikowania się do klasy sportowej jest:  

a. świadectwo ukończenia klasy trzeciej podstawowej 

b. wynik testu sprawnościowego 

c. dobry stan zdrowia, potwierdzony przez uprawnionego lekarza 

d. pisemna zgoda rodziców. 

5. Zgoda rodziców, o której mowa w ust. 4 pkt d, może być cofnięta tylko w uzasadnionym 

przypadku. 

6. Nauczyciele wychowania fizycznego przedstawiają dyrekcji szkoły wykaz 

zakwalifikowanych uczniów do 31 maja każdego roku. 

7. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi 10 godzin. 

8. Uczeń może być zawieszony w zawodach i imprezach sportowych, jeśli nie spełnia 

wymagań określonych w ust. 9 pkt 1. 

9. Uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy (niesportowej), jeżeli: 
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1) nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków szkolnych: opuszcza zajęcia bez 

powodu, nie odrabia zadań domowych, zachowuje się nieodpowiednio, nie uczestniczy 

we wskazanych zawodach i imprezach sportowych 

2) nie kwalifikuje się, na podstawie opinii lekarza lub nauczyciela wychowania 

fizycznego, do dalszego szkolenia sportowego.  

 
 

ROZDZIAŁ  III 

 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 27. 

 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Rada Samorządu Uczniowskiego. 

  

§ 28. 

 

Dyrektor szkoły nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych, realizację zadań wymagających 

takich kwalifikacji powierza wicedyrektorowi do spraw pedagogicznych. 

 

 

 

§ 28a. 

 

1. Szkołą kieruje dyrektor. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

 nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wykonując swoje zadania dyrektor 

 współpracuje z pozostałymi organami szkoły. Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na 

zewnątrz. 

2. Zadania i kompetencje dyrektora szkoły: 

1) sprawuje  kontrolę  wypełniania  obowiązku  szkolnego  przez  dzieci  

zamieszkujące w obwodzie tej szkoły i wydaje decyzje administracyjne w zakresie 

zwolnienia z realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenia egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły; 

2) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły po uzyskaniu opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej; 

3) decyduje o odroczeniu obowiązku szkolnego; 

4) zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą; 

5) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje 

ją na zewnątrz; 

6) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, 

opracowuje plan nadzoru pedagogicznego,  do 31 sierpnia każdego roku przedstawia 

radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

7) sprawuje opiekę  nad  uczniami oraz stwarza  im warunki  harmonijnego  rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
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8) na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  

i poradni; psychologiczno - pedagogicznej, może zezwolić uczniom na indywidualny 

tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna; 

9) jest przewodniczącym rady pedagogicznej i realizuje uchwały rady pedagogicznej; 

10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym 

przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie; 

11) organizuje administracyjną, finansową i  gospodarczą obsługę szkoły; 

12) przygotowuje i przewodniczy posiedzeniom rady pedagogicznej; 

13) odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków rady pedagogicznej o terminie  

i porządku zebrań; 

14) dokonuje analizy działalności szkoły i nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 

przedstawia radzie pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego; 

15) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa 

i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny; 

zatrudnia, zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii 

związków zawodowych; 

16) odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, majątek szkoły 

i prawidłowe powierzanie odpowiedzialności materialnej za poszczególne składniki 

majątkowe podległym sobie pracownikom; 

17) sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany; 

18) wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom Szkoły; 

19) nadzoruje i dba o właściwe dysponowanie środkami finansowymi ZFŚS; 

20) w czasie swej krótszej nieobecności obowiązki dyrektora pełni wyznaczony 

powierzeniem dyrektora – wicedyrektor; 

21) ustanawia w porozumieniu z radą rodziców zasady noszenia stroju  przez uczniów 

na terenie szkoły; 

22) dopuszcza do użytku każdego roku szkolny program nauczania po uzyskaniu 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców i do publicznej wiadomości 

informacje o szkolnym zestawie podręczników i programów nauczania , które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego; 

23) współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim; 

24) zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy  

i nauki; 

25) zapoznaje pracowników z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi; 

26) organizuje potrzebne formy szkolenia dla pracowników szkoły; 

27) jest pracodawcą  dla zatrudnionych w szkole; 

28) wydaje zarządzenia obowiązujące wszystkich pracowników szkoły i uczniów; 

29) powołuje stanowisko wicedyrektorów i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej. 

 

3. Dyrektor decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród  i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) decyduje o wysokości dodatku motywacyjnego; 

4) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli  oraz pozostałych pracowników szkoły; 

5) opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku; 
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6) dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego, wyznacza 

opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, zatwierdza plan rozwoju 

zawodowego dla nauczyciela stażysty; 

7) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami; 

8) przygotowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych; 

4. Dyrektor szkoły powołuje spośród członków rady pedagogicznej koordynatora do spraw    

bezpieczeństwa w szkole. 

5. Dyrektor dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, a w swej działalności 

kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem 

prawa oraz dobra publicznego, wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom. Jeżeli uchwała 

rady rodziców jest sprzeczna z prawem lub regulaminem rady, dyrektor uzgadnia z radą rodziców 

sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, 

o którym mowa, dyrektor szkoły przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. 

6. Szczegółowe zasady pracy i współdziałania, kompetencje, prawa i obowiązki wymienionych 

organów szkoły regulują odrębne regulaminy. 

7. Wicedyrektor szkoły podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły z uzasadnionych 

powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności: 

  a) podejmuje decyzje w sprawach pilnych,  

 b) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej 

pieczątki,  

 c) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi 

 (przedstawicielstwem pracowników) oraz innymi instytucjami,  

 d) kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługowego.  

8. Uprawnienia wicedyrektora:  

a) Hospituje nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, 

sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia. 

b)  Wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za 

osiągnięcia w pracy zawodowej.  

c) Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia 

nauczycieli, przydziela opiekunów i rozlicza ich ze sprawowanej opieki. 

d) Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub 

pracownika nie będącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do 

dyrektora szkoły.  

e) Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw 

międzylekcyjnych i po lekcjach, zajęć i czynności dodatkowych.  

f) Może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw 

świątecznych, jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej. 

g)  Rozlicza działalność organizacji uczniowskich.  

h) Rozlicza pracę pedagoga szkolnego i jego współpracę z wychowawcami klas.  

i) Czuwa nad prawidłową realizacją zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły.  

j) Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki szkolnej oraz właściwą realizacją jej 

zadań. 

8.  Obowiązki wicedyrektora: 

a) Sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej, 

dokonuje koniecznych poprawek, czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli  

i uczniów.  

b) Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, 

rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowej realizacji i zapisu w e-dzienniku.  

c) Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed  

i po lekcjach, w sytuacjach okolicznościowych oraz czuwa nad jego realizacją. 
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d) Opracowanie harmonogramu konkursów przedmiotowych i innych imprez, wyjść poza 

teren szkoły objętych kalendarzem imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich, 

opracowanie Planu Pracy Szkoły, sporządza bieżący wykaz klas i nauczycieli 

przebywających na wycieczkach szkolnych, czuwa nad ich prawidłowym przygotowaniem 

i rozliczeniem.  

e) Sporządza miesięczny wykaz przepracowanych przez nauczycieli godzin 

ponadwymiarowych i innych oraz, w związku z tym, dba o prawidłowe prowadzenie 

dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników i arkuszy ocen.  

f) Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas zgodnie z przydziałem 

kontrolnym, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy 

(tematyka lekcji do dyspozycji wychowawcy, zapisy w e-dzienniku).  

g) Kontroluje pracę biblioteki szkolnej  i świetlicy oraz realizację ich zadań. 

h) Rozlicza odpowiedzialnych za pełną realizację wychowania zdrowotnego w szkole (w tym 

również pracowników szkolnej służby zdrowia z wykonania zadań planu wychowawczo-

zdrowotnego).  

i) Terminowo informuje nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, prowadzi ich 

dokumentację. 

j) Kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.  

k) Kieruje pracami związanymi z przygotowaniem dekoracji na imprezy i uroczystości 

szkolne, dokonuje oceny zaangażowania nauczycieli i uczniów w ich realizację.  

l) Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad prowadzeniem 

przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami.  

m) Zbiera informacje i analizuje poziom doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

n) Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.  

 

§ 29. 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.  

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.  

5. Rada pedagogiczna wykonuje działania przewidziane dla rady szkoły zgodnie z ustawą o 

systemie oświaty.  

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,  

2) uchwalanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w porozumieniu 

z radą rodziców,  

3) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji, promocji uczniów,  

4) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym i projektów ich 

zmian,  

5) uchwalenie statutu szkoły i projektów jego zmian,  

6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,  

7) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

8) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.  

9) ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym wyników 

ustalonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy 

szkoły. 

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
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1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych,  

2) projekt planu finansowego szkoły,  

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,  

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

5) Szkolny Plan Nauczania 

6) kandydatów na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w szkole. 

8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

9. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z 

przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

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

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.  

11. Rada pedagogiczna deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora.  

12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków.  

13. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  Nr 1, a jej 

zebrania są protokołowane. 

 

§ 30. 

 

W Szkole Podstawowej nr 1 nie powołuje się Rady Szkoły, jej funkcję pełni Rada Pedagogiczna, 

której zasady określa Regulamin Rady Pedagogicznej oraz organy Szkoły wyżej wymienione. 

 

§ 31. 

 

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.  

2. W przypadku określonym w ust. 1, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w 

ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

 

§ 32. 

 

1. Rada Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły. 

1a. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 

2. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności 

szkoły, a także wnioskuje do innych organów szkoły w tym zakresie. 

3. Rada Rodziców działa w oparciu o „Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 1” . 

 

§ 33. 

 

Rodzice mają prawo do: 

1) poznania zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz dokumentów zewnątrz 

i wewnątrzszkolnych, które realizuje lub w oparciu o które pracuje szkoła; 
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2) uwzględniania w granicach realnych możliwości szkoły, potrzeb własnego dziecka                   

w zakresie edukacji; 

3) uzyskania pełnej, obiektywnej informacji na temat ucznia, jego osobowości, postępów              

w nauce oraz wnikliwej analizy przyczyn niepowodzeń; 

4) znajomości Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania; 

5) znajomości Programu Wychowawczego Szkoły; 

6) znajomości Szkolnego Zestawu Programów Nauczania; 

7) uzyskania informacji o grożącej uczniowi śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej, 

o możliwości zdawania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych   i poprawkowych; 

8) uzyskiwania porad na temat predyspozycji i szczególnych uzdolnień dziecka oraz 

proponowanego dalszego kierunku kształcenia; 

9) wyrażania opinii o pracy szkoły oraz czynnego uczestnictwa w organizowaniu życia 

placówki. 

§ 34. 

 

Rodzice mają obowiązki: 

1) odpowiadają za prawidłowy rozwój dziecka i zaspakajanie jego, przynajmniej 

elementarnych potrzeb; 

2) odpowiadają za wszystkie szkody i zniszczenia dokonane przez dzieci na terenie szkoły                 

i poza nim; 

3) w przypadkach skrajnych, na wniosek szkoły lub innych instytucji, rodzice ponoszą 

odpowiedzialność prawną za maltretowanie i demoralizowanie dzieci. 

 

 

 § 34a. 

 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.  

2.  W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad klasowych, wybrani na zebraniach 

klasowych.  

3. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności.  

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

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

sprawach szkoły. 

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, 

programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

6.  Do kompetencji rady rodziców należy:  

 1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego, 

Programu  Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki,  

 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania  szkoły,  

 3) opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora,  

6. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego Szkoły, Programu 

Profilaktyki, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  
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§ 35. 

 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. 

2. Zasady działania Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego                                  

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły. 

 

§ 36. 

 

1. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły 

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji 

podstawowych praw ucznia, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspakajania własnych zainteresowań; 

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

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jego 

dyrektorem; 

5) prawo wydawania i redagowania gazety szkolnej; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

 

 

§ 37. 

 

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

swoich kompetencji określonych w niniejszym Statucie i Regulaminie, który nie może być 

sprzeczny z niniejszym Statutem i obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku. 

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły 

oraz ułatwia kontakty i współdziałanie zainteresowanych oddziałów. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły  

o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach. 

5. Upoważnieni przedstawiciele każdego organu szkoły mogą brać udział w posiedzeniach 

pozostałych organów, z prawem przedstawiania opinii i wniosków organu, który reprezentują.  

W niektórych posiedzeniach organów szkoły przedstawiciele innych organów uczestniczą 

obligatoryjnie, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w ich regulaminach. 

6. Na wniosek jednego z organów szkoły mogą być organizowane wspólne posiedzenia tj. rady 

pedagogicznej i rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego lub wszystkich tych trzech organów. 

7. Rodzice i uczeń przedstawiają wnioski i opinie dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej 

poprzez przedstawicieli swoich reprezentacji: radę rodziców i radę samorządu uczniowskiego. 

Wnioski i opinie własne oraz rady pedagogicznej dyrektor szkoły przedstawia pozostałym 

organom szkoły. 

8. Każdy z organów szkoły przedstawia swoje wnioski i opinie pozostałym organom                      

w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów. 

9. Przedstawiane wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych 

zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia 

szybkiej decyzji w terminie 7 dni. 
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10. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub 

planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

 

§ 38. 

 

1. W przypadku konfliktu między nauczycielem i uczniem, na pisemny wniosek jednej ze stron, 

postępowanie w pierwszej instancji prowadzi:  

1) wychowawca oddziału klasy – w stosunku do nauczycieli uczących w danym oddziale 

klasy; 

2) dyrektor szkoły – w stosunku do wychowawcy i pozostałych nauczycieli zatrudnionych 

w szkole. 

2. Od rozstrzygnięcia podjętego przez wychowawcę może być wniesione odwołanie do dyrektora 

szkoły, a od rozstrzygnięcia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu 

prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne. 

3. Odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od 

daty podjęcia rozstrzygnięcia w tej sprawie.  

 

§ 39. 

 

1. W przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi, na pisemny wniosek 

jednej ze stron, dyrektor szkoły.  

2. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, na wniosek dyrektora szkoły postępowanie kontynuuje 

Rada Pedagogiczna. 

3. Od decyzji dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej może być wniesione odwołanie  do organu 

prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne. 

4. Odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od 

daty wydania orzeczenia. 

 

 

§ 40. 

 

1. W przypadku konfliktu pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły postępowanie prowadzi, 

na pisemny wniosek jednej ze stron, dyrektor szkoły. 

2. Od decyzji dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę lub 

organu nadzoru pedagogicznego. Rozstrzygnięcie w/w organów jest ostateczne. 

3. Odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od 

daty orzeczenia. 

 

 

§ 41. 

 

1. Jeśli stroną sporu jest dyrektor szkoły, wówczas organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu, 

na pisemny wniosek jednej ze stron, jest organ prowadzący szkołę. 

2. Od decyzji organu prowadzącego może być wniesione odwołanie do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

3. Odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od 

daty wydania orzeczenia. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 42. 

 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku,  

z uwzględnieniem Szkolnego Planu Nauczania, ustalonego na podstawie Ramowego Planu 

Nauczania. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący  Szkołę do dnia 30 maja 

danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły dyrektor zamieszcza w szczególności następujące            

informacje o: 

1) liczbie pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

2) liczbie godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji  dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć stałych, obowiązkowych 

i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 43. 

 

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

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Na ich podstawie dyrektor szkoły przygotowuje Kalendarz Roku Szkolnego. 

3. Powinien on zawierać termin rozpoczynania i kończenia zajęć, terminy przerw w nauce.  

3. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora 

szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym, opiniowany przez radę pedagogiczną szkoły.   

 

§ 44. 

 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczęszczają na wszystkie zajęcia 

edukacyjne, określone Szkolnym Planem Nauczania. 

1a. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Oddziałem opiekuje się nauczyciel 

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

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

1b. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

2. Edukacja w oddziałach klasy I-VI szkoły podstawowej odbywa się w zespołach rówieśniczych 

liczących nie więcej niż 25 osób.  

3. W szkole mogą być tworzone oddziały sportowe, dwujęzyczne, integracyjne i specjalne. Zasady 

ich tworzenia regulują odrębne przepisy. 

4. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej 

niż 25 uczniów. 

5. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- 

III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba 

uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 4. 

6. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły 

może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4b, zwiększając liczbę uczniów w oddziale 

ponad liczbę określoną w ust. 4. 
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7. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

8. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 6 i 7,  

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

9. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

§ 45. 

 

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, zajęć wychowania fizycznego, 

zajęć komputerowych oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika 

konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych, zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych w oddziałach liczących powyżej 26 oraz podczas ćwiczeń,  

w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

4. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 26 uczniów, podziału na grupy na zajęciach,                 

o których mowa w ust.2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.  

5. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziałach klas IV - VI prowadzone są w grupach liczących 

od 12 do 26 uczniów. 

 

§ 46. 

 

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

w systemie klasowo - lekcyjnym. 

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

zajęć edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut, przy zachowaniu ogólnego czasu zajęć 

określonego w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziałach klas I-III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

4. Zajęcia rewalidacyjne trwają 60 min. 

 

§ 47. 

 

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

organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki  

w szkole, organizuje się świetlicę szkolną. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach 

wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności szkoły. 

3. Czas pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do organizacji dowożenia uczniów oraz                   

do potrzeb rodziców w tym zakresie. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.  

5. Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej z dokładnym 

zaznaczeniem terminu ich pobytu w szkole. 

6. Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o Regulamin Świetlicy, Roczny Plan Pracy Szkoły, 

Program Wychowawczy oraz tygodniowy rozkład zajęć świetlicy. 

7. Formy pracy świetlicy szkolnej: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, samodzielnej       

pracy umysłowej; 

2) organizowanie gier, zabaw ruchowych, oraz innych form kultury fizycznej, na powietrzu 

jak i sali gimnastycznej; 
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3)  stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki, 

słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych, wykorzystywanie nagrań 

magnetofonowych, zajęcia żywego słowa; 

4) upowszechnianie zasad prozdrowotnych, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości 

o zachowanie zdrowia; 

5) rozwijanie samorządności oraz społecznej aktywności; 

6) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie, zajęcia 

plastyczne, zajęcia umuzykalniające. 

8. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do jej 

regulaminu,  

9. Świetlica prowadzi następującą dokumentację pracy: 

1) dziennik zajęć świetlicy szkolnej;  

2) ramowy plan pracy; 

3) sprawozdania ze swej działalności; 

4) oraz inną, wg ustaleń wewnętrznych dyrektora szkoły. 

10. Szkoła umożliwia każdemu uczniowi spożycie gorącego posiłku płatnego lub refundowanego 

na wniosek w stołówce szkolnej. 

11. Z obiadów szkolnych korzystać również mogą wszyscy pracownicy szkoły ponosząc całkowite 

koszty sporządzenia obiadu oraz osoby z zewnątrz, w miarę posiadanych wolnych miejsc. 

12. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, dla uczniów, pracowników ustala 

się wg rzeczywistych kosztów przyrządzania posiłków (całkowity koszt zakupu produktów 

zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni,  

i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników, składek naliczanych od tych 

wynagrodzeń) w przeliczeniu na jeden obiad oraz ewentualnych należności publicznoprawnych. 

 

§ 48. 

 
1. W Szkole funkcjonuje biblioteka, która jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą m. 

in. realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań 

uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, poszukiwaniu wiedzy pedagogicznej, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, upowszechnianiu źródeł wiedzy  

o regionie.   

2. Biblioteka szkolna zobowiązana jest do gromadzenia i udostępniania materiałów niezbędnych 

do realizacji procesu nauczania, w tym podręczników, materiałów metodycznych i materiałów 

ćwiczeniowych.  

3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia, 

2) zatrudnia bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami (bibliotekarskimi  

i pedagogicznymi), zapewnia mu warunki do  doskonalenia zawodowego, 

3) przydziela na początku roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki, 

4) inspiruje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji 

czytelniczej i informacyjnej w szkole, 

5) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy 

zmianie bibliotekarza, 

6) w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot 

wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania, 

7) hospituje i ocenia pracę biblioteki. 

4. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni wyposażonej w stanowiska komputerowe. 

5. Pomieszczenia biblioteczne umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza nią na warunkach określonych 

w regulaminie biblioteki, 

3) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej. 

6. Zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennicze i materiały audiowizualne niezbędne do 

realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły.  

7. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać : 

1) uczniowie, 

2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, 

3) rodzice uczniów szkoły, 

4) inne osoby za zgodą nauczyciela bibliotekarza. 

8. Czas otwarcia biblioteki podporządkowany jest potrzebom uczniów i ustalony jest   

w porozumieniu z  dyrektorem szkoły. 

9. Szczegółowe zasady korzystania ze szkolnej biblioteki zawarte są w Regulaminie biblioteki 

szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. 

9. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) W zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji: 

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, 

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających 

postać elektroniczną,  

c) udostępnia uczniom materiały ćwiczeniowe lub przekazuje bez obowiązku zwrotu. 

2) W zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną: 

a) udziela informacji na temat posiadanych zbiorów,  

b) udziela porad i pomocy w wyborach czytelniczych,  

c) udziela pomocy w korzystaniu z Internetu. 

3) W zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się: 

a) proponuje pozycje czytelnicze zgodne z zainteresowaniami ucznia, 

b) przekonuje do czytania nowości, 

c) prowokuje rozmowy indywidualne i wymianę doświadczeń czytelniczych między 

uczniami, 

d) umiejętnie planuje zakupy, śledzi rynek wydawniczy, aby móc uzupełniać zbiory  

o pozycje oczekiwane przez czytelników. 

4) W zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną: 

a) współpracuje z innymi nauczycielami przy organizacji szkolnych i pozaszkolnych 

uroczystości i imprez kulturalnych, 

b) bierze udział w akcjach społecznych organizowanych w szkole, reklamuje je  

w bibliotece, 

c) dostarcza uczniom i nauczycielom stosowne materiały i umożliwia poszukiwania 

inspiracji w zbiorach bibliotecznych, 

d) wspiera projekty kulturowe, gromadzi odpowiednie zbiory tematyczne. 

10. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują: 

1) Pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) umożliwianie uczniom, rodzicom i nauczycielom korzystanie z pracowni multimedialnej 

biblioteki,  

c) udzielanie informacji na temat posiadanych zbiorów, udzielanie porad i pomocy  

w wyborach czytelniczych, udzielanie pomocy w korzystaniu z Internetu, 

d) informowanie innych nauczycieli o czytelnictwie uczniów w poszczególnych oddziałach 

klasowych, 
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e) upowszechnianie w różnych formach informacji i propagandy książek oraz innych  

wydawnictw medialnych, 

f) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego. 

2) Pracę organizacyjną poprzez: 

a) gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów, 

b) selekcję i konserwację zbiorów, 

c) organizację warsztatu organizacyjnego, 

d) organizację udostępniania zbiorów, 

e) organizację korzystania z pracowni multimedialnej, 

f) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną. 

3) Współpracę z uczniami poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych  

z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposabianie ich  do 

samokształcenia, 

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, w tym z Internetu  

i poczty e-mailowej, oraz z sieci bibliotek i ośrodków informacji naukowej, technicznej   

i organizacyjnej, 

c) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów, 

d) wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów 

bibliotecznych, 

e) udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyborze zawodu, 

f) rozwijanie różnych form samorządności i gotowości do pracy społecznej, 

g) rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych 

uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania  

i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu, 

h) otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych, 

i) okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty 

wychowawcze, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

4) Współpracę z nauczycielami poprzez: 

a) udzielanie pomocy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w doskonaleniu zawodowym, 

w dokształcaniu się i pracy twórczej, 

b) uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska przez gromadzenie, 

udostępnianie i popularyzowanie zbiorów z dziedziny wychowania, 

c) współdziałanie z nauczycielami i pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu uzdolnień  

i zainteresowań uczniów, ich osiągnięć i trudności w nauce i zaburzeń w zachowaniu, 

d) wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic w intelektualnym i kulturalnym 

rozwoju młodzieży z różnych środowisk społecznych, 

e) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

f) współudział w organizacji konkursów i uroczystości szkolnych 

5) Współpracę z rodzicami poprzez: 

a) zapewnienie rodzicom swobodnego i stałego dostępu do informacji na temat 

czytelnictwa swojego dziecka na podstawie posiadanej dokumentacji,  

b) pomoc w doborze lektury dla ucznia, wypożyczeniu potrzebnych materiałów,  

c) korzystanie z  pomocy i współuczestnictwa rodziców w organizowaniu wystaw, 

konkursów i imprez czytelniczych; 

d) umożliwienie rodzicom korzystania ze zbiorów bibliotecznych, szczególnie  

o charakterze wychowawczym i poradnikowym.  

6) Współpracę z innymi bibliotekami poprzez:  

a) wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi bibliotekarzami podczas spotkań 

metodycznych, 

b) udział w zajęciach bibliotecznych organizowanych przez inne szkoły, 
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c) uczestnictwo w spotkaniach literackich i konkursach, 

d) wypożyczenia międzybiblioteczne.  

11. W bibliotece jest prowadzona następująca dokumentacja: 

1) księgi inwentarzowe, 

2) dokumentacja  wypożyczeń  indywidualnych i  zbiorowych, 

3) plan pracy biblioteki szkolnej oraz sprawozdania z jej działalności, 

4) dziennik biblioteki szkolnej, 

5) dokumentacja braków, rejestr ubytków, 

6) dokumentacja wpływów, 

7) dokumentacja inwentaryzacji zbiorów, 

8) prowadzenie i aktualizacja oprogramowania VULCAN. 

 

§ 49. 

1. Do szkoły przyjmuje się:  

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

2) na prośbę rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły; 

3) Obwód SP 1 w Gostyninie obejmuje następujące ulice lub ich części w mieście:  

a) Akacjowa, 

b) Armii Krajowej nieparzyste od nr 19 parzyste od nr 14, 

c) Broniewskiego,  

d) Chopina, 

e) Drzewce, 

f) Dybanka, 

g) Działkowa,  

h) Fabiszewskiego, 

i) Figielskiego,  

j) Gościnna, 

k) Górna, 

l) Iwaszkiewicza, 

m) Jagiellończyka, 

n) Jasna, 

o) Jaśminowa,  

p) Kasztanowa,   

q) Klonowa, 

r) Kochanowskiego, 

s) Kolejowa od nr 1 do 8, 

t) Kolonia, 

u) Konopnickiej, 

v) Kopernika, 

w) Kościuszki (nieparzyste od nr 15, parzyste od nr 16), 

x) Kościuszkowców (nieparzyste od nr 11A, parzyste od nr 16), 

y) Kraśnica, 

z) Kutnowska, 

za) Kwiatowa, 

zb) Langenfeld, 

zc) Legionów Polskich, 

zd) Leśna, 

ze) Lipowa, 

zf) Makulińskiego, 

zg) Marcinkowskiego, 

zh) Moniuszki, 
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zi) Morenowa, 

zj) Nałkowskiej, 

zk) Norwida, 

zl) Ogrodowa, 

zm) Osiedle Zalesie, 

zn) Ozdowskiego, 

zo) Parkowa od nr 1 do 20, 

zp) Piaskowa, 

zr) Polna, 

zs) Polskiego Czerwonego Krzyża, 

zt) Prusa,  

zu) Reja, 

zv) Rewekanta, 

zw) Sadownika, 

zx) Sąsiedzka, 

zy) Sienkiewicza, 

zz) Sosnowa, 

zza) Spółdzielcza, 

zzb) Szydłowieckiego, 

zzc) Świerkowa, 

zzd) Święcickiego, 

zze) Wesoła,  

zzf) Wierzbowa, 

zzg) Wilczkowskiego, 

zzh) Wojska Polskiego od nr 35 do końca, 

zzi) Wrzosowa, 

zzj) Wspólna, 

zzk) Wyspiańskiego, 

zzl) Zacisze, 

zzm) Zakładowa, 

zzn) Zazamcze nieparzyste od nr 25 parzyste od nr 14, 

zzo) Ziemowita, 

zzp) Żeromskiego, 

zzr) Żytnia, 

zzs) 18 Stycznia, 

zzt) 3-go Maja (nieparzyste od nr 15 do końca, parzyste od nr 20). 

 

§ 50. 
Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, w miarę możliwości, szkoła może prowadzić zajęcia   

dodatkowe, np: sportowe, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczno-

pedagogiczne, koła przedmiotowe, koła zainteresowań i inne. 

 

§ 50a. 
 

1. Wymiar zajęć o których mowa w § 50. zależny jest od liczby godzin przyznanych szkole przez 

organ prowadzący oraz godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na dany rok szkolny. 

2. Godziny realizacji wymienionych w pkt. zajęć ujmuje się w tygodniowym planie lekcyjnym 

szkoły. 

3. Rozkład wymienionych zajęć umożliwia uczestnictwo wszystkich zainteresowanych uczniów. 

4. Przy tworzeniu wyżej wymienionych zajęć dopuszcza się możliwość tworzenia grup 

międzyklasowych. 
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§ 51. 
 

1. Szkoła zapewnia opiekę, wsparcie i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych i losowych jest ona potrzebna. 

2. Formami tej pomocy może być: 

1)współpraca z rodziną patologiczną i nieudolną wychowawczo, przy współudziale 

wychowawcy, pedagoga, kuratorów sądowych, Policji; 

2)indywidualna opieka dydaktyczna i wychowawcza; 

3)niesienie pomocy w nauce na zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych; 

4)adekwatna do potrzeb opieka nad uczniami niepełnosprawnymi; 

5)w uzasadnionych sytuacjach nauczanie indywidualne ucznia, na podstawie decyzji Kuratora 

Oświaty oraz organu prowadzącego szkołę; 

6)stała lub doraźna pomoc materialna; 

7)na wniosek rodziców /opiekunów prawnych / potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem 

zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego. 

 

§ 52. 

 

1. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do dyrektora szkoły oraz uzyskać zgodę 

na jej przeprowadzenie. 

2. Dyskoteki organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie organizacji dyskotek 

szkolnych. 

3. Wycieczki szkolne są organizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz z zasadami 

zawartymi w Regulaminie organizacji wycieczek szkolnych  i imprez szkolnych. 

4. Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań  

i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. 

5. Udział uczniów w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się  

w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga zgody rodziców albo opiekunów prawnych 

dziecka. 

6. Szkoła może organizować wyjazdy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie wyjazdu        wydaje 

dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

7. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym 

i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami  w zakresie celu wycieczki, 

trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu  i regulaminu. 

8. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom. 

Szczegółowe zasady dotyczące zapewnienia opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek i imprez 

krajoznawczo - turystycznych określają odrębne przepisy. 

9. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imię   

i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza 

dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

10. Wskazane jest, aby kierownikiem wycieczki krajoznawczo - turystycznej był nauczyciel 

zatrudniony w szkole. 

§ 53. 

 

1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć 

obowiązkowych i nieobowiązkowych, organizowanych przez szkołę poza jej terenem. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno - wychowawczych uczniów powinien być ustalany, 

w miarę możliwości, z uwzględnieniem: 

1) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia; 
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2) różnorodności zajęć w każdym dniu. 

3. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. W czasie konkursów, zawodów sportowych 

organizowanych przez szkołę (lub w których uczestniczy uczeń szkoły), uczeń nie może 

pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych. 

4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerw 

międzylekcyjnych oraz po zajęciach według zatwierdzanego przez dyrektora szkoły 

harmonogramu; nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych przed 

i po każdej lekcji. 

4 a) Pełnienie dyżuru w czasie przerwy międzylekcyjnej jest takim samym obowiązkiem 

nauczyciela, jak prowadzenie zajęć dydaktycznych, co wynika z art., 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela (& 14 ust. 1 

rozporządzenia). 

5. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru w trakcie jego trwania, w wyjątkowych 

wypadkach może to mieć miejsce po zastąpieniu go przez innego nauczyciela. W przypadku 

nieobecności nauczycieli w pracy, wyznacza się kolejno dyżur innym nauczycielom. 

6. Do pełnienia dyżurów międzylekcyjnych zobowiązani są wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkole. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor może okresowo zwolnić nauczyciela 

z pełnienia dyżurów międzylekcyjnych. 

7. Czas pełnienia dyżurów uzależniony jest od wymiaru godzin dydaktycznych. 

7 a) Brak wykonywania obowiązku, jakim jest dyżurowanie w czasie przerw może być 

kwalifikowane jako naruszenie obowiązków, porządku i dyscypliny pracy. Gdy będzie to działanie 

notoryczne nauczyciel może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, jak w przypadku 

uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom nauczycielskim (art. 75 ust. 1 Karta 

Nauczyciela). Kara dyscyplinarna nie jest wymierzana przez dyrektora szkoły, ale przez komisję 

dyscyplinarną. 

8. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na 

zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki 

przedmiotowe lub krajoznawczo - turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden 

opiekun dla grupy 30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna 

być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb. 

9. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien 

być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów. 

10. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba dorosła nad 

grupą do 10 uczniów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

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

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

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

przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami. 

12. Budynki szkoły oraz przynależne do nich tereny i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym 

warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe - zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

13. Pomieszczenia szkolne powinny posiadać - zgodnie z obowiązującymi normami - właściwe 

oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową. 

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

uczniów i rodzaju pracy. 
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15. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia szkolne, powinny być wietrzone w czasie 

każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczeń powinien przebywać w czasie przerw 

międzylekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczycieli. Uczniowi przebywającemu  

w czasie przerw w budynku szkolnym należy zapewnić odpowiedni nadzór nauczycieli. 

17. W salach lekcyjnych powinna być zapewniona temperatura co najmniej +18 C. 

18. W przypadku niemożności zapewnienia w salach lekcyjnych odpowiedniej temperatury, 

dyrektor szkoły zawiesza czasowo zajęcia szkolne po powiadomieniu organu prowadzącego 

szkołę. 

19. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może również zawiesić czasowo 

zajęcia szkolne: 

1) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub jest niższa; 

2) w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub innych 

zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów. 

20. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim 

urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest 

obowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, 

oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora szkoły. 

21. W pomieszczeniach szkolnych, a w szczególności w gabinecie lekarskim, pokoju 

nauczycielskim, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego oraz w pomieszczeniach kuchni, 

powinny znajdować się apteczki wyposażone  w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy 

wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania 

22. Nauczyciele, szczególnie prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, powinni być 

przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

23. W niektórych pracowniach, np. informatyki  oraz w sali gimnastycznej, powinien być 

wywieszony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin porządkowy, określający zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

24. Przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym należy zapoznać uczniów z ww. 

regulaminami porządkowymi. Przeprowadzenie szkolenia należy odnotować w dzienniku 

lekcyjnym.  

25. W czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać specjalną uwagę na 

stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolność organizmu uczniów, dobierając ćwiczenia  

o odpowiednim zakresie intensywności. 

26. Uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni 

w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do pielęgniarki 

szkolnej lub lekarza. 

27. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających 

pełne bezpieczeństwo ćwiczących. 

28. Urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska 

szkolnego powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu w szczególności 

bramki do gry oraz konstrukcje podtrzymujące tablice z koszem  powinny być przymocowane na 

stałe do podłoża. Stan techniczny i przydatność tych urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzone 

przed każdymi zajęciami, przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

29. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu 

ich w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz zapewnieniu właściwej opieki i bezpiecznych 

warunków pracy. 
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§ 54. 

1. Dyrektor szkoły jest obowiązany: 

1) poinformować uczniów oraz pracowników o konieczności natychmiastowego 

zawiadomienia dyrektora szkoły, pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo 

i higienę pracy oraz społecznego inspektora pracy o wypadku, jaki zdarzył się na terenie 

Szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem; 

2) zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi; 

3) zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców poszkodowanego ucznia lub osobę 

(placówkę) sprawującą nad nim opiekę oraz organ prowadzący szkołę, Kuratora Oświaty  

i radę rodziców; 

4) o wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także o wypadku zbiorowym zawiadomić 

bezzwłocznie właściwego prokuratora; 

5) zawiadomić o wypadku właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie 

podejrzenia zatrucia pokarmowego; 

6) zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację powypadkową; 

7) po sporządzeniu sprawozdania powypadkowego, na najbliższym posiedzeniu rady 

pedagogicznej przedstawić wyniki analizy wypadków uczniów oraz podjętą działalność 

zapobiegawczą. 

2. Nauczyciel, wychowawca oddziału klasy lub inny pracownik Szkoły, który zauważył lub 

dowiedział się o wypadku, jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi 

i zawiadomić natychmiast o wypadku lekarza lub pielęgniarkę oraz dyrektora szkoły, pracownika, 

odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz społecznego inspektora pracy. 

 
 

ROZDZIAŁ V 

 

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY 

 

§ 55. 
 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oparciu o arkusz 

organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku 

pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiązującymi 

przepisami. W szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela 

prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wspiera wychowawcę świetlicy, 

jest  zatrudniony na zasadach określonych w Kodeksie pracy. 

2. W szkole, liczącej co najmniej 12 oddziałów, może zostać utworzone stanowisko wicedyrektora, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli dyrektor szkoły nie posiada kwalifikacji pedagogicznych, w Szkole musi zostać 

utworzone stanowisko wicedyrektora do spraw pedagogicznych. 

4. Dyrektor szkoły może utworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska 

kierownicze. 

5. Nauczyciele zatrudniani są na podstawie Karty Nauczyciela w ramach szkolnego planu 

nauczania i arkusza organizacji szkoły na dany rok szkolny.  

6. Obowiązkiem nauczyciela jest: 

 realizacja wybranego Programu Nauczania; 

 realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktycznego  Szkoły; 

 realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w Planie Pracy Szkoły, a także doraźnie 

przydzielonych przez dyrektora; 

 przestrzeganie prawa oświatowego, ujętego w formie ustaw Sejmu RP oraz rozporządzeń 

MEN; 
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 przestrzeganie Statutu Szkoły, Regulaminu Rady Pedagogicznej, Regulaminu Szkoły oraz 

wewnętrznych zarządzeń dyrektora; 

 zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych; 

 doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności pedagogicznych poprzez podejmowanie 

doskonalenia zawodowego; 

 udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie ich potrzeb; 

 obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie 

im pomocy w przypadku występujących problemów; 

 rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie 

im wszechstronnej pomocy; 

 efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych; 

 dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne; 

 prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, kształcenia i wychowania zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

7. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za: 

1) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów; 

2) jakość swojej pracy; 

3) bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów; 

4) nieprzestrzeganie prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego; 

5) niedopełnienie obowiązków służbowych; 

6) bezpieczeństwo uczniów i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas 

lekcji, przerw, zajęć obowiązkowych i dodatkowych, zastępstw i innych czynności 

zleconych przez dyrektora zgodnych ze statutową działalnością szkoły ponoszą nauczyciele 

wg przydziałów. 

8. Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, 

podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem  do spraw każdego 

ucznia. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od 

wychowawców, rodziców, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły lub z innych źródeł - 

dotyczących spraw osobistych i  rodzinnych ucznia. 

9.   Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, które zawarte są w regulaminach funkcjonujących w szkole, a należą do nich: 

1) Regulamin Rady Pedagogicznej; 

2) Regulamin Rady Rodziców; 

3) Regulamin Samorządu Uczniowskiego; 

4) Regulamin organizacji dyskotek szkolnych; 

5) Regulamin organizowania wycieczek i imprez szkolnych; 

6) Regulamin postępowania w razie wypadku; 

7) Regulamin  świetlicy; 

8) Regulamin biblioteki; 

9) Regulamin pracowni szkolnej; 

10) Regulamin sali gimnastycznej; 

11) Regulamin boisk sportowych; 

12) Regulamin szatni; 

13) Regulamin korzystania ze sprzętu sportowego; 

14) Regulamin dyżurów; 

15) Regulamin korzystania z szafek dla uczniów; 

16) Regulamin korzystania z szatni szkolnej; 

17) Regulamin korzystania z sali tenisa stołowego; 
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18) Regulamin stołówki szkolnej; 

19) Regulamin klas sportowych; 

 

§ 56. 
 

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

ustalenie zestawów programów nauczania oraz podręczników spośród programów  

i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb, a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów 

danego oddziału oraz wymiany informacji. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, 

przedmiotowe lub inne zespoły problemowo zadaniowe: 

1) Wybrany program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik,  

a także program własny, nauczyciel przedstawia na radzie pedagogicznej; 

2) Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla  

danych zajęć edukacyjnych; 

3) Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi  

podręcznikami na terenie szkoły. 

2. W Szkole tworzy się następujące zespoły przedmiotowe: 

1) Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej; 

2) Zespół Humanistyczny; 

3) Zespół Matematyczno – Przyrodniczy; 

4) Zespół Wychowania Fizycznego. 

5) Zespół Wychowawczy 

3. Celem pracy zespołu przedmiotowego jest doskonalenie procesu dydaktycznego. 

4. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje nauczyciel powołany przez dyrektora, na wniosek 

nauczycieli zespołu. 

5. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie szczegółowego planu pracy 

zespołu oraz jego systematyczną działalność zgodną z tym planem. 

6. Zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli w ramach ich pracy dydaktycznej; 

2) uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

3) uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania; 

4) korelowanie treści wybranych programów w ramach ścieżek edukacyjnych; 

5) opiniowanie przygotowanych programów autorskich, dokonanych modyfikacji programów; 

6) opiniowanie przygotowanych innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz 

systematyczna ich ocena; 

7) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego w szkole oraz                        

w ramach zespołu; 

8) organizowanie doradztwa metodycznego; 

9) pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę; 

10) opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania przedmiotowego; 

11) opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego; 

12)  analizowanie wyników Badań Jakości Pracy Szkoły; 

13) Współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych                        

oraz  w  uzupełnianiu ich wyposażenia. 

     7. Szkoła zatrudnia  asystenta nauczyciela klas I-III. 

     8. Zakres zadań asystenta nauczyciela klas I – III obejmuje w szczególności: 

a) Punktualne rozpoczynanie pracy 

b) wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze  

w klasach I-III, w tym obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela w: 
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o realizowaniu programu nauczania uwzględniającego indywidualne tempo rozwoju i 

możliwości uczenia się dziecka; 

o respektowaniu trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń - 

szkoła - dom rodzinny; 

o rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 

o kształtowaniu u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości  

w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 

o poszanowaniu godności dziecka;  

o zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy; 

o działania indywidualnego i zespołowego;  

o rozwijaniu samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 

ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności 

twórczej; 

o wyposażeniu dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności 

matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu 

problemów; 

o dbałości o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia 

świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości 

korzystania z nich; 

o sprzyjaniu rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego 

uczestnictwa w życiu społecznym; 

             -    pomoc dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, w spożywaniu posiłków,   

                  czynnościach higienicznych, ubieraniu i rozbieraniu się, itp.; 

                   -   wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć edukacyjnych; 

                   -   opiekowanie się dziećmi podczas wycieczek na terenie miasta, spacerów i zabaw; 

                   -   organizowanie miejsca pracy nauczyciela i uczniów zgodnie z zasadami bhp i ppoż.; 

                   -    porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych; 

wykonywanie innych zadań wskazanych przez nauczyciela  (w zależności od specyfiki szkoły, 

klasy oraz potrzeb nauczyciela). 

9.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora. Praca odbywa się wg grafiku na I i 

II semestr danego roku szkolnego. 

 

§ 57. 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

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

wychowawca oddziału klasy opiekował się danym oddziałem przez cały etap edukacyjny. 

3. W przypadkach konfliktowych dyrektor szkoły może powierzyć obowiązki wychowawcy 

innemu nauczycielowi. 

4. Zmiana wychowawcy może nastąpić: 

1) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu  ich 

zasadności przez dyrektora szkoły; 

2) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy; 

3) w wyniku decyzji dyrektora szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami 

wychowawczymi. 

5. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły w terminie 14 dni od 

złożenia wniosku. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu 

prowadzącego szkołę. 
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6. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami. Wychowawca 

oddziału klasy powinien: 

1) organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości, 

koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów; 

2) współdziałać z nauczycielami uczącymi w oddziale klasy, której jest wychowawcą,                         

dla doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz z rodzicami w celu 

wczesnego wykrywania chorób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn 

społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska; 

3) inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną 

pomoc w tym zakresie, prowadzić działalność w celu zapewnienia opieki świetlicowej         

i dożywiania; 

4) systematycznie informować rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych  

 i w zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować wzajemne kontakty między 

rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły; 

5) współpracować z Radą Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, Radą Klasową Rodziców 

w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, prowadzić działania dla 

upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców; 

6) inspirować i organizować środowisko wychowawcze na rzecz szkoły i prowadzić  do 

możliwie jak najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem; 

7) organizować proces orientacji zawodowej; 

8) inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do 

statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawować opiekę 

nad samorządem klasowym; 

9) systematycznie oddziaływać na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia 

odpowiedzialności za własne czyny, wyrabiać pożądane postawy społeczne i obywatelskie, 

nacechowane zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiska; 

10) wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestniczenia w życiu szkoły oraz współdziałać  

w organizacji wypoczynku uczniów w czasie ferii i wakacji; 

11) czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego; 

12) wykonywać czynności administracyjne dotyczące oddziału, zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami oraz zarządzeniami dyrektora szkoły. 

7. Wychowawca oddziału klasy w celu realizacji zadań wychowawczych: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

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

rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć 

tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w ramach zespołu 

nauczycielskiego, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec 

ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to 

zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami), informuje ich w 

sposób dyskretny o problemach pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich 

wychowanków, mających wpływ na poziom ich nauki i zachowanie; 

4) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, 

wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania i ustalenia potrzeb 

opiekuńczo-wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

włączania ich w sprawy życia oddziału klasy i szkoły; 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, 

także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i 
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formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy  w sprawie zasad 

udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

6) Wychowawca oddziału klasy korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej nauczycieli - doradców, pedagoga szkolnego, pracowników Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej, lekarza i pielęgniarki szkolnej, kuratorów zawodowych, 

pracowników Wydziału Prewencji Policji, współpracuje z instytucjami kulturalno - 

oświatowymi działającymi  w środowisku; 

7) Początkujący nauczyciele - wychowawcy będą mieli przydzielonych opiekunów spośród 

doświadczonych wychowawców. Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi - 

wychowawcy udziela wicedyrektor szkoły. 

 

§ 58. 
 

1. W Szkole tworzy się Zespół Wychowawczy, opracowujący projekt Programu Wychowawczego 

Szkoły i jego zmian, analizujący prawidłowość ustalania ocen  z zachowania przez wychowawców 

oddziałów klas, analizujący sytuację wychowawczą szkoły, wysuwający wnioski w tym zakresie 

do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej. 

2. W skład zespołu wchodzą: 

1) pedagog szkolny jako przewodniczący; 

2) nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej; 

3) wychowawcy wszystkich oddziałów klas. 

3. Wszyscy pracownicy szkoły, uczeń i ich rodzice mają obowiązek dostosowania swoich działań 

wychowawczych do zapisów Programu Wychowawczego szkoły łącznie z zapisami niniejszego 

Statutu w tym zakresie. 

4. Zespół Wychowawczy co najmniej dwukrotnie w ciągu roku przedstawia Radzie Pedagogicznej 

wyniki analizy stanu wychowawczego szkoły. 
 

                         § 59. 
 

1. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny, do obowiązków którego należy 

w szczególności: 

1) sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej; 

2) koordynacja udzielanej pomocy materialnej; 

3) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów; 

4) koordynacja pracy w zakresie orientacji zawodowej; 

5) współudział w opracowaniu planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły; 

6) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie; 

7) prowadzenie profilaktyki wychowawczej; 

8) okresowa analiza sytuacji wychowawczej  szkoły w ramach Zespołu  Wychowawczego; 

9) rozpoznawanie warunków życia i nauki  uczniów sprawiających trudności  wychowawcze 

rozpoznawanie przyczyn złego zachowania oraz udzielenie pomocy wychowawcy 

i rodzicom w pracy z uczniem „ trudnym”; 

10) ścisła współpraca z rodzicami ucznia oraz jego wychowawcą  w zakresie wychowania; 

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, czuwanie nad 

prawidłowością wdrażania w szkole i efektami programów profilaktycznych; 

12) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo- 

wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, świadczącymi poradnictwo  

i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 

1a. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną -psychologiczną nad 

uczniami w szkole poprzez: 

1) organizowanie spotkań Dyrekcji szkoły z uczniami i ich rodzicami; 
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2) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego 

w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków 

rodzinnych i materialnych; 

3) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub 

przedstawiciela dyrekcji; 

4) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną; 

5) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

6) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na 

podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.   

1b. Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych 

i losowych. 

1c. nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 

1) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku 

nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości  

i potrzeb ucznia; 

4) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych; 

5) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów; 

6) indywidualizację procesu nauczania. 

 

ROZDZIAŁ V 

 

UCZNIOWIE 

       

§ 60. 

 

1. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły: 

1) do oddziału klasy pierwszej przyjmowani są: 

a) z urzędu – uczeń zamieszkujący w obwodzie szkoły, 

b) na prośbę rodziców – uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku 

gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, 

2) do  oddziału klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

a) świadectwa ukończenia oddziału klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza 

ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych 

na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów w przypadku ucznia: 

- spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art.16 ust. 8 ustawy,  

- który jest przyjmowany ze szkoły niepublicznej bez uprawnień szkoły publicznej, 

c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniego oddziału 

klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej. 
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§ 61. 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) zapoznania z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami,  

3) zapoznania z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania; 

4) zapoznania  z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły; 

5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie godności; 

6) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

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

8) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

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

w nauce; 

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego; 

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

biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

13) wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządową w ramach Samorządu 

Uczniowskiego oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole; 

14) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu 

wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści 

nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi; 

15) przedstawiania wychowawcy oddziału klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom 

swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień; 

16) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, 

zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych  

w zaufaniu; 

17) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie                

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły; 

18) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami; 

19) do pomocy socjalnej w następującej formie: 

a) uczeń dojeżdżający korzysta ze świetlicy i stołówki szkolnej w pierwszej 

kolejności, 

b) dla uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w trudnej sytuacji 

materialnej istnieje możliwość sfinansowania w całości lub części kosztów 

obiadów, zakupu podręczników lub odzieży z funduszu Rady Rodziców, PCK, 

MOPS lub dochodów własnych szkoły. Podania w tej sprawie uczeń lub jego 

rodzice składają na ręce dyrektora szkoły. Decyzja o przyznaniu pomocy powinna 

być uzgadniana z pedagogiem szkolnym. Przed wydaniem decyzji organ 

finansujący pomoc może przeprowadzić wywiad środowiskowy lub rozmowy 

z zainteresowanymi rodzicami w miejscu ich zamieszkania. 

1a. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy. 

1b. Skarga może być także  wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

1c. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 
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1d. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

1e. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze  

wskazaniem właściwego adresata. 

1f. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

1g. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej 

o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

1h. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia 

sprawy. 

1i. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną  informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje 

również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

1j. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które 

dekretowano skargę. 

1k. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie  najszybszym terminie. 

 

§ 62. 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie,                                

a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły i osób dorosłych; 

3) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów- uczniom zabrania się palenia  

tytoniu; 

4) picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających; 

5) troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości  

i porządku na terenie szkoły; 

6) uszanowanie godności osobistej i nietykalności nauczyciela w szkole i poza nią; 

7) przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu Szkoły nr 1 w Gostyninie. 

2. Statut szkoły określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: 

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego 

zachowania w ich trakcie: zawarte w § 62 pkt. 1, ust. 1-7; 

2) usprawiedliwienia, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych, tj. 

a) uczeń ma obowiązek przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności  

w szkole podpisane przez rodzica lub rodzic może to uczynić bezpośrednio u 

wychowawcy oddziału klasy, a terminem rozliczenia jest miesiąc kalendarzowy, 

b) wychowawca oddziału klasy na tej podstawie usprawiedliwia nieobecność 

odnotowując to w dzienniku lekcyjnym, a pisemne usprawiedliwienia przechowuje 

w dokumentacji wychowawcy do końca roku szkolnego, 

3) dbania o schludny wygląd oraz obowiązkowego noszenia na terenie szkoły podstawowej 

jednolitego stroju odświętnego na uroczystościach szkolnych i ogłoszonych świętach 

(dziewczęta - biała bluzka i granatowa lub czarna spódniczka, chłopcy – biała koszula, 

czarne lub granatowe spodnie); 

4) warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły, określonych w ZWO; 

5) właściwego zachowania się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów, określonego w ZWO. 
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§ 63. 

 

1. Uczeń może być nagradzany za: 

 rzetelną naukę i wzorowe zachowanie; 

 wybitne osiągnięcia; 

 pracę na rzecz szkoły i środowiska. 

2. W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy w obecności oddziału klasy; 

2) pochwała dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej; 

3) nagrody książkowe; 

4) dyplomy; 

5) wpis pamiątkowy do Kroniki Szkolnej uczniów, którzy przynieśli zaszczyt szkole 

i rodzicom - wnioskuje wychowawca oddziału klasy, zatwierdza wpis Rada Pedagogiczna; 

6) inne (np. wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.). 

3. W szkole przewiduje się następujące nagrody na zakończenie roku szkolnego: 

1) dyplomy dla uczniów oddziałów klas I i II, oraz nagrody książkowe dla uczniów oddziałów 

klas III, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej ocenę bardzo dobrą oraz co najmniej 

bardzo dobre zachowanie; 

2) nagrody książkowe dla uczniów oddziałów klas IV-VI , którzy uzyskali średnią 5,00  

i wyżej, dyplomy dla uczniów oddziałów klas IV-VI, którzy uzyskali średnią 4,75 i wyżej; 

3) listy gratulacyjne dla rodziców uczniów oddziałów klas III i VI, którzy uzyskali średnią 

4,75 i wyżej. 

4. Uczeń otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia Szkoły                      

z wyróżnieniem, jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki: 

1) uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75; 

2) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 

§ 64. 

  

Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły oraz zarządzeń dyrektora i decyzji Rady 

Pedagogicznej uczeń może być ukarany: 

 ustnym upomnieniem wychowawcy oddziału klasy; 

 naganą wychowawcy z powiadomieniem rodziców ucznia; 

 ustnym upomnieniem dyrektora szkoły; 

 naganą dyrektora szkoły- uczeń ukarany nagana dyrektora szkoły nie może brać udziału  

w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę; dyrektor szkoły udziela nagany 

w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy; o udzielonej naganie dyrektora szkoły 

wychowawca oddziału klasy informuje na piśmie rodziców ucznia; 

 zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły  

na zewnątrz; 

 przeniesieniem do równoległego  oddziału klasy - wnioskuje wychowawca oddziału klasy 

lub pedagog szkolny – przenosi ucznia dyrektor szkoły; 

 przeniesieniem ucznia do innej szkoły za zgodą dyrektora  placówki,  po wyczerpaniu 

wszystkich możliwości oddziaływań wychowawczych 
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§ 65. 

 

1. Z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły, na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej, a przenosi Kurator Oświaty. 

2. Dyrektor może wystąpić do Kuratora z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły w przypadku 

takich zachowań lub zaniechań ucznia, które są oceniane negatywnie, w szczególności                    

w świetle regulacji Statutu i Regulaminu Szkoły o prawach i obowiązkach ucznia. 

3. Wniosek w powyższej sprawie może zostać złożony po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, 

wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę, 

pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły oraz pozostałych członków Rady Pedagogicznej. 

4. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły opiniuje Samorząd Uczniowski. 

5. Sposób ukarania ucznia dostosowuje się  do rodzaju wykroczenia popełnionego przez niego. 

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary, obowiązek ten spoczywa na wychowawcy oddziału klasy. 

7. O wymierzonej uczniowi karze wychowawca oddziału klasy ma obowiązek poinformować jego 

rodziców w terminie 5 dni od jej wymierzenia. Informacja ma mieć charakter notatki podpisanej 

przez rodzica lub wysłanej drogą pocztową. 

8. Uczeń, któremu została udzielona kara lub jego rodzice, mają prawo odwołania się od niej,  

w terminie 14 dni od chwili jej wymierzenia. Odwołanie dokonuje się w formie pisemnej. Do 

czasu rozpatrzenia odwołania, kara jest zawieszana. 

9. Od kary udzielonej przez wychowawcę oddziału klasy służy odwołanie do dyrektora szkoły,  

a od kary udzielonej przez dyrektora do organu prowadzącego szkołę. 

10. Powyższe organy mają obowiązek rozpatrzenia odwołania w ciągu 14 dni od jego wpłynięcia. 

Decyzja powyższych organów jest ostateczna. 

11. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 3 miesiące) jeśli 

uczeń uzyska poręczenie wychowawcy oddziału klasy, Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego, 

Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej. W przypadku nienagannego zachowania ucznia  

w okresie zawieszania, kara po tym czasie jest anulowana. 

 

§ 66. 

 

Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeżeli ukończył 18 rok życia, na mocy uchwały Rady 

Pedagogicznej.  

 

§ 67. 

 

Szczegółowe zasady systemu oceniania uczniów , zostały określone w oparciu o stosowne przepisy 

wydane przez Ministra Edukacji Narodowej – po konsultacjach z Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim – przez Radę Pedagogiczną i dyrektora szkoły w Wewnątrzszkolnych Zasadach 

Oceniania Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. 

 

§ 68. 

 

1. W Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie                            

w szczególności ustalono, że: 

1) Rok szkolny składa się z dwóch semestrów –  I semestr (31 stycznia roku kalendarzowego) 

– ocena śródroczna, II semestr – ocena roczna; 

1a) Szkolny system oceniania obejmuje: 

a) szczegółowe zasady systemu oceniania uczniów; 

b) organizację roku szkolnego (podział na  semestry); 

c) sposoby sprawdzania wiedzy i kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia; 
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d) określenie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych i sposobu informowania o nich uczniów  

i rodziców; 

e) bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie uczniów oddziału klas  I-III , IV–VI; 

f) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania; 

g) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

h) kryteria ocen z zachowania dla edukacji wczesnoszkolnej (oddziały klas I-III), ocenianie 

zachowania w oddziałach klas IV – VI; 

2) Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły w kalendarzu na dany rok szkolny 

ustala szczegółową  organizację każdego semestru; 

3) Każdy nauczyciel przed rozpoczęciem kolejnego semestru jest zobowiązany 

do przygotowania rozkładu treści nauczania na dany semestr, opracowany w oparciu  

o program nauczania  ze Szkolnego Zestawu Programów Nauczania; 

4) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych     

śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

d) warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach 

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

e) trybie wystawienia oceny. 

4a) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4b) Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

4c)W ciągu każdego semestru informacji o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów 

udzielają: 

a) nauczyciele przedmiotów w czasie kontaktów indywidualnych z rodzicami  

i uczniami podczas dyżurów w pierwszy wtorek miesiąca lub na zebraniach  

z rodzicami; 

b) wychowawcy oddziału klas w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami lub na 

zebraniach  klasowych; 

c) nauczyciele szkoły w czasie dyżuru całej rady pedagogicznej (w wyznaczone wtorki 

w godzinach 15.30-16.30). 

5) Na miesiąc przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej: 

a) nauczyciel ma  obowiązek powiadomić ucznia o przewidywanych ocenach 

i możliwości ich poprawy, nauczyciel wystawia przewidywaną roczną ocenę  

w oddzielnej rubryce w dzienniku kolorem zielonym i opisuje rubrykę, 

b) wychowawcy oddziału klas powiadamiają rodziców o zagrożeniu dziecka ocenami 

niedostatecznymi, o nie klasyfikowaniu oraz o przewidywanych ocenach z zajęć 

edukacyjnych i zachowania na zebraniach klasowych (obecność rodziców na tym 

zebraniu potwierdzona podpisami na liście obecności). Przy utrudnionym kontakcie 

osobistym informacja będzie wysłana listem poleconym.   

5a) Na 7-dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wszystkie śródroczne  

i roczne /semestralne/ oceny klasyfikacyjne oraz końcowe  powinny być wystawione i znane 

uczniom. 

5b) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej /semestralnej/ stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki, szkoła stwarza 

szansę uzupełnienia braków. Nauczyciel ustala kierunek działań poprawiających zaistniałą 

sytuację z uczniem i rodzicem w porozumieniu z wychowawcą.  
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5c) Informowanie uczniów i rodziców odbywa się w następujący sposób: 

a) w sprawie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, o sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz formach oceniania: 

- każdy nauczyciel przedmiotu indywidualnie informuje uczniów w czasie pierwszego 

spotkania z klasą (oddziałem) po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Przekazanie informacji  

i wyjaśnień odbywa się ustnie, w formie rozmowy z uczniami. W zeszytach przedmiotowych 

uczeń zapisuje notatkę, z którą zapoznaje rodziców a rodzice potwierdzają to własnym 

podpisem. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego przekazują rodzicom 

wychowawcy klas po wcześniejszym uzyskaniu ich od  nauczyciela przedmiotu. Rodzice 

otrzymują tę informację na pierwszym zebraniu i potwierdzają podpisem na liście, 

- nauczyciel przedmiotu fakt przeprowadzenia takiej rozmowy informacyjnej  zapisuje jako 

temat lekcji w dzienniku lekcyjnym w formie „Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi”. 

Nauczyciele, wychowawcy oddziału klas I – III zapoznają rodziców z wymaganiami 

edukacyjnymi na zebraniach, co rodzice potwierdzają podpisem na liście (lista przechowywana 

jest w teczce wychowawcy oddziału klasy), 

- na prośbę ucznia, w dowolnym czasie, nauczyciel przedmiotu powinien przypomnieć 

uczniowi to, czego uczeń nie zapamiętał z wcześniej przekazanej informacji na powyższy 

temat, 

- w czasie cyklicznych dyżurów całej rady pedagogicznej – w wyznaczone wtorki miesiąca, 

z wyjątkiem świąt, ferii szkolnych i innych dni wolnych od zajęć lekcyjnych, w godzinach 

15.30 – 16.30, przeznaczonych na spotkania z rodzicami, nauczyciele  (każdy ze swojego 

przedmiotu) będą udzielać informacji rodzicom o wymaganiach edukacyjnych, formach 

oceniania, osiągnięciach lub brakach w zakresie wiedzy i umiejętności ucznia, jeżeli rodzic 

zwróci się  z taką prośbą do nauczyciela, 

b) w sprawie informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka; 

c) na prośbę ucznia nauczyciel jest zobowiązany wpisać ocenę cząstkową do zeszytu ucznia; 

d) uczeń może sam notować swoje oceny cząstkowe w zeszycie i co pewien czas poprosić 

nauczyciela o potwierdzenie ich wiarygodności swoim podpisem (nauczyciel powinien 

sprawdzić zgodność uczniowskiego wykazu ocen z zapisem własnym); 

e) prace klasowe i sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela przedmiotu do końca roku 

szkolnego, a informację o ocenach ze sprawdzianów i prac klasowych nauczyciel wpisuje 

do zeszytu ucznia. Rodzic ma wgląd do prac klasowych i sprawdzianów na indywidualnych 

spotkaniach z nauczycielem. W oddziałach klas I - III  w czasie spotkań z rodzicami powinien 

przekazać rodzicom informacje o postępach ucznia; 

f) na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom; 

g) na prośbę rodziców, nauczyciel uczący to dziecko powinien udzielić indywidualnej 

informacji o postępach w nauce dziecka w czasie wolnym od prowadzenia zajęć edukacyjnych 

lub opiekuńczo – wychowawczych z młodzieżą; 

h) wychowawca oddziału klasy w czasie indywidualnego spotkania z rodzicami, może udzielić 

informacji o postępach w nauce z każdego przedmiotu na miarę posiadanej orientacji (zapis  

w dzienniku, wcześniejsze rozmowy z nauczycielami przedmiotów) i pełnej informacji 

o zachowaniu dziecka; 

i) nauczyciel przedmiotu lub wychowawca oddziału klasy ma prawo poprosić rodziców 

o przybycie na spotkanie w celu przekazania pilnych informacji o dziecku w czasie 

zaproponowanym w wezwaniu lub uzgodnionym w rozmowie telefonicznej; 

j) w niektórych przypadkach (np. słaba frekwencja w szkole, niedostosowanie społeczne 

dziecka, przejawy patologii w rodzinie źle wpływające na dziecko, narkomania u dziecka, nałóg 

palenia tytoniu lub picia alkoholu, kłopoty w nauce związane z deficytem w rozwoju dziecka, 

notoryczne wagarowanie, zaburzenia emocjonalne itp.) pedagog szkolny w ramach swoich 

kompetencji powinien również rozmawiać z rodzicami dziecka i podejmować wspólnie z nimi 
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działania w celu likwidacji niepożądanego zjawiska. Pedagog szkolny może samodzielnie 

prowadzić rozmowy lub korespondencję z rodzicami dziecka, ale o efektach działań 

powiadamia wychowawcę oddziału klasy, do której dziecko uczęszcza i dyrekcję szkoły. 

Notatki sporządzone przez pedagoga po spotkaniach z rodzicami oraz opinie i orzeczenia PPP 

są umieszczane w teczce trzymanej w zbiorze dokumentacji pedagoga i są poufne; 

k) zbieg szczególnie trudnych, niekorzystnych zjawisk w zachowaniu dziecka może być 

rozpatrywany w zespole wychowawczym szkoły poszerzonym o przedstawicieli: pracowników 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, rady rodziców, policji, sądu rodzinnego i rodziców; 

l) w czasie dyżurów wszystkich nauczycieli (dyżury w wyznaczone wtorki miesiąca) – każdy 

zainteresowany rodzic może poprosić nauczyciela o informację dotyczącą swojego  dziecka, 

a nauczyciel jest zobowiązany tej informacji udzielić w zakresie swoich kompetencji; 

m) wychowawca oddziału klasy przygotowuje szeroki zakres informacji w formie pisemnej  

i ustnej o swoich podopiecznych na zebrania semestralne. 

5d) Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne; 

b) zachowanie ucznia. 

5e) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach  

i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę postawę. 

5f) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

5g) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach zasad oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

5h) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

c) motywowanie ucznia do pracy i dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno–

wychowawczej. 

5i) Postępy ucznia notujemy na bieżąco, w sposób jawny: 

a) w oddziałach klasy I– VI w e-dzienniku lekcyjnym i na koniec roku szkolnego w arkuszu 

ocen. 

5j) W procesie nauczania kierujemy się: 

a) jasno sprecyzowanymi kryteriami, opartymi na podstawach programowych; 

b) uwzględniamy aspekt psychologiczny i społeczny dziecka; 

c) ocenianiu podlegają wiadomości, umiejętności i sprawności, systematyczność i wkład pracy, 

aktywność i zaangażowanie uczniów. 

5k) Szkoła wspomaga i motywuje uczniów mających trudności w nauce poprzez: 

a) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowaniu tym wymaganiom (np. 

wskazań, opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej); 

b) wzmocnienia pozytywne; 

c) dodatkowe konsultacje i lekcje; 

d) organizację i koordynację pomocy koleżeńskiej; 

e) zajęcia wyrównawcze; 
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f) terapię pedagogiczną; 

g) współpracę z domem rodzinnym; 

h) konsultacje z innymi nauczycielami; 

i) inne. 

5l) Szkoła wspomaga i motywuje uczniów zdolnych: 

a)  nauczyciel przedmiotu, który zauważy zdolności kierunkowe ucznia koordynuje działania 

mające na celu rozwijanie tych zdolności, w porozumieniu z rodzicami, wychowawcą, 

pedagogiem i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

5m) Ocenianie uczniów jest systematyczne i dokonuje się w różnych formach: 

 a) odpowiedzi ustne; 

 b) umiejętności praktyczne; 

 c) osiągnięcia (wyniki) w zawodach wymagających sprawności fizycznej; 

 d) wiedza i umiejętności w dziedzinie sztuki; 

 e) dobre wyniki w konkursach przedmiotowych; 

 f) sprawdziany wiadomości (testy różnego typu); 

 g) kartkówki z „trzech” ostatnich lekcji; 

h) wykonane samodzielnie ćwiczenia, obserwacje, rysunki lub wykresy oparte na wiedzy 

teoretycznej; 

 i) zadania indywidualne zlecone uczniowi; 

 j) prace samodzielne ucznia (z inicjatywy własnej ucznia) poszerzające horyzonty 

 wiedzy omawianej w realizacji treści programowych; 

 k) pozytywna aktywność na lekcjach (mądre, twórcze włączanie się do toku 

 lekcyjnego), 

 l) prace domowe ucznia I-VI; 

5n) W oddziałach klas  I – VI system oceniania za osiągnięcia edukacyjne wygląda następująco: 

 a) oceny stosuje się wg skali: 1 (niedostateczny), 2 (dopuszczający), 3 (dostateczny), 4 

 (dobry), 5 (bardzo dobry), 6 (celujący) wraz z plusami (+) i minusami (-), nie dotyczy 

 ocen skrajnych. 

W oddziałach klas I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. W oddziałach klas I-III nauczyciel wystawia wewnętrzne 

roczne oceny z zajęć edukacyjnych w stopniach według skali 1-6 zapisane cyfrą arabską  

z następujących edukacji: 

- edukacja wczesnoszkolna: edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja 

przyrodnicza, edukacja techniczna; 

- edukacja muzyczna; 

- edukacja plastyczna; 

- zajęcia komputerowe; 

- wychowanie-fizyczne. 

5o) Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w oddziałach 

klas IV-VI ustala się w stopniach według skali 1-6 zapisane cyfrą arabską. W ocenach bieżących 

stosuje się znak plus (+) i minus (-), nie dotyczy ocen skrajnych. 
 

Ogólne kryteria poszczególnych ocen przedstawiają się następująco: 

 Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

 - znakomicie opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie 

 programowej  w danym oddziale klasy, 

 - samodzielnie poszerza swoją wiedze i rozwija własne uzdolnienia, 

 - potrafi wykorzystać wiedzę interdyscyplinarną do rozwiązania własnych problemów 

 praktycznych (zadań) i teoretycznego wyjaśniania zjawisk, zdarzeń poznanych w 

 nowych tematach lekcji , 

 - jest w stanie zaproponować rozwiązania nieszablonowe, 
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- osiąga wyraźnie lepsze wyniki w rywalizacji sportowej i reprezentuje szkołę w  zawodach 

sportowych o zasięgu miejskim, regionalnym, wojewódzkim lub krajowym, 

 - bierze udział w olimpiadach przedmiotowych i innych konkursach organizowanych 

 dla młodzieży szkolnej 

 

 Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 

 - opanował bardzo dobrze zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie 

 programowej w danej , 

 - umie samodzielnie wykorzystać posiadaną wiedzę przy rozwiązywaniu problemów 

 teoretycznych i praktycznych w zakresie programu nauczania, 

 - wykazuje się umiejętnością zastosowania swojej wiedzy w nowych sytuacjach, 

 - poprawnie rozwiązuje zadania dane przez nauczyciela dla chętnych uczniów. 

  

 Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

 - opanował dobrze zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej 

 programem w danym oddziale klasy, 

 - bez kłopotów rozwiązuje praktyczne i teoretyczne problemy mieszczące się stopniem 

 trudności w programie nauczania na poziomie edukacyjnym ucznia. 

  

 Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

 - opanował wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym swojej klasy objęte 

 podstawą programową, 

 - samodzielnie rozwiązuje problemy praktyczne i teoretyczne o średnim stopniu  trudności. 

  

 Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

 - nie opanował całej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych objętych 

 podstawami programowymi, ale te deficyty nie przekreślają możliwości ucznia na 

 opanowanie podstaw programowych z tego przedmiotu lub bloku przedmiotowego w 

 trakcie dalszej nauki, 

 - rozwiązuje sam lub przy pomocy nauczyciela problemy teoretyczne i praktyczne 

 o niewielkim stopniu trudności, 

 - przejawia chęć do uzupełnienia braków swojej wiedzy i umiejętności, 

  

 Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej danej 

klasy i wskutek ogromnych, narastających braków w zakresie wiedzy i umiejętności, 

nie rokuje nadziei na dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu lub bloku 

przedmiotowego, nie jest w stanie rozwiązywać zadań w oddziałach klas (problemów) 

o elementarnym stopniu trudności 

 wykazuje  lekceważący stosunek do przedmiotu i związanych z nim obowiązków. 

  

 Do bieżącego oceniania tj. klasówek, kartkówek itp. Stosuje się przykładową 

 procentową skalę dla ocen 1-6: 

100% - 97% - celujący (6) 

96%-86% - bardzo dobry (5) 

85%-70%-dobry (4) 

69%-50% - dostateczny(3) 

49%-30% - dopuszczający (2) 

29% i mniej – niedostateczny (1) 

 

a) Oceny cząstkowe w oddziałach klas I – VI wpisuje się cyfrą arabską; 
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b) W Szkole śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wystawia się 

w oparciu o średnią ważoną. Średnia ważona w przeciwieństwie do arytmetycznej 

uwzględnia fakt, że nie każda ocena ma taką sama wagę, dlatego jest bardziej obiektywna i 

sprawiedliwa. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej z wszystkich zajęć 

edukacyjnych jest średnia ważona obliczona w następujący sposób: 

- Każdej ocenie śródrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę 

(obowiązuje czterostopniowa wartość wag – od 1 do 4 w hierarchii ocen, 

- Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.  

 

c) Formy aktywności i ich waga: 

 

waga Formy aktywności 

4 
- laureaci konkursów 

międzyszkolnych 

 

3 

- praca klasowa, 

- sprawdziany, 

- poprawa sprawdzianu, 

- konkursy szkolne 

 

2 

- kartkówki, 

- praca samodzielna na lekcji, 

- odpowiedź ustna 

 

1 

- praca domowa, 

- zadania dodatkowe, 

- prowadzenie zeszytu, zeszytu 

ćwiczeń, 

- aktywność, 

- inne (gazetki, udział w 

konkursach). 

 

 
 

 

d) O wadze aktywności ucznia na zajęciach (w skali od 1 do 4) decydują nauczyciele; 

e) Oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych  wg 

następującego schematu: 

celujący (6) – średnia ważona 5,21 

bardzo dobry (5) – średnia ważona 4,61 – 5,20 

dobry (4) – średnia ważona 3,61 – 4,60 

dostateczny (3)– średnia ważona 2,61 – 3,60 

dopuszczający (2)– średnia ważona 1,51 – 2,60 

niedostateczny (1)– średnia ważona 1,50 

5p) Pozytywny udział ucznia w lekcji, ale nie zasługujący na pełną ocenę, można zaznaczyć 

znakiem „+”. Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą. 

5q) Śródroczną i roczną /semestralną/ ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania  wpisujemy do 

dziennika zajęć pełnym słowem. Natomiast roczną /semestralną/ ocenę również do arkusza ocen. 
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 a) dwa razy w ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić nie przygotowanie do zajęć. W  

e-dzienniku zaznaczamy to znakiem minus (-) w oddzielnej rubryce. Powyższe nie wpływa 

na ocenę ucznia; 

 b) uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu i pracy 

klasowej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela i ustalonym z uczniem; 

 c) prace klasowe i sprawdziany powinny być zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku; nie więcej niż dwie tygodniowo; 

 d) kartkówka to pisemna forma sprawdzenia bieżących wiadomości ucznia bez zapowiedzi 

(trzy lekcje wstecz); 

 e) nauczyciel ocenia pisemne prace uczniów w ciągu 2-tygodni. 

5r) W oddziałach klas I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne /semestralne/ oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

5s) Oceny z religii/etyki w oddziałach klas I-III są wystawiane wg skali MEN, a dodatkowo mogą 

być opisowe. 

6) Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

z zastrzeżeniem ust. 7. Wyjątek stanowi religia/etyka. Ocena niedostateczna nie ma 

wpływu na promocję; 

7) W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia oddziałów klas  I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału 

klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia; 

8) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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 ust. 9 i § 68 ust. 22. Wyjątek stanowi 

religia/etyka. Ocena niedostateczna nie ma wpływu na promocję; 

9) Ucznia  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami); 

10) W oddziałach klas I-III szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej ocenę bardzo dobrą 

oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, 

który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę z wyróżnieniem; 

11) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną (semestralną) ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim bądź laureata uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

końcową ocenę klasyfikacyjną; 

12) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w  ust. 8 nie otrzymuje promocji do  

oddziału klasy programowo wyższej  i powtarza oddział klasę, z zastrzeżeniem § 68 ust. 

22; 

13) Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają 

się roczne oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane  

w  oddziale klasy programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziałach 

klasy programowo niższych w szkole podstawowej, z uwzględnieniem pkt. 11, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt. 14 oraz 53  
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i 53a, jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu poziomu opanowania 

umiejętności  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej; 

14) O ukończeniu szkoły podstawowej przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie oddziału klasy 

programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami); 

15) Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania; 

16) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. Np. w przypadku braku możliwości kontynuacji realizacji obowiązkowego 

przedmiotu (dotyczy języka obcego); 

17) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

lub na wniosek  jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić    

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

17a) Warunki, które musi spełnić uczeń aby został dopuszczony do egzaminu 

klasyfikacyjnego z powodu przedłużającej się nieobecności: 

 a) długotrwałe leczenie potwierdzone zaświadczeniem lekarskim; 

 b) uzasadniony względami rodzinnymi czasowy wyjazd za granicę; 

c)zaniedbania rodziców wynikających z lekceważenia spełniania przez ucznia 

 obowiązku szkolnego (częste nieobecności z błahych powodów), a niezależnych od 

 ucznia. 

17b) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

17c) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 17b lit. b nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania 

fizycznego oraz z dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

17d) Uczniowi, o którym mowa w ust. 17b lit. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny z zachowania. 

17e) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyłączeniem: 

plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego. Z zajęć tych egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

17f) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

17g) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 15, ust. 17 i 17b lit.a, 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez 

dyrektora szkoły, nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

17h) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 17b lit. b, przeprowadza 

komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, w terminie – na 

początku każdego roku szkolnego, którego egzamin dotyczy. 

W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący 

komisji; 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy, 

17i) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 17b lit. b oraz jego 

rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego 

dnia. 
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17j) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 

17k) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 17i, a w przypadku 

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 17b lit. b – 

skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminujące, wyniki 

egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

uczniów i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia. 

18) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli ustalą, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 

dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

18a) W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –

 przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, 

oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

18b) Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 18a lit. a, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

18c) W skład komisji wchodzą: 

a)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora -  jako przewodniczący 

komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- nauczyciel z tej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 

b) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:   

- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący 

komisji, 

- wychowawca oddziału klasy, 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale klasy, 

- pedagog, 

- psycholog, 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

- przedstawiciel rady rodziców. 

18d) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 18c 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. 

18e) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
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(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 68 ust.6. 

18f) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności; 

a)  w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- skład komisji, 

- imię i nazwisko ucznia, 

- termin sprawdzianu,  

- zadania sprawdzające, 

- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

- skład komisji, 

- imię i nazwisko ucznia, 

- termin posiedzenia komisji, 

- wynik głosowania, 

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

18g) Do protokołu, o którym mowa w ust. 18f pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia  

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

18h) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 18a pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

18i) Przepisy ust. 18-18i stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) 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. 

18j) W przypadku oceny klasyfikacyjnej wystawionej niezgodnie z prawem: 

a) dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, a o wstrzymaniu 

powiadamia organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego,  

b) organ nadzoru uchyla uchwałę niezgodną z prawem po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego; 

c) rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne; 

d) dyrektor szkoły po wstrzymaniu uchwały powołuje komisję, która wyjaśnia sprawę, a w 

przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej komisja przeprowadza sprawdzian wiedzy  

i umiejętności ucznia i wystawia mu ocenę; 

e) ustalona przez komisję ocena nie może być niższa, niż ocena wystawiona przez 

nauczyciela lub wychowawcę oddziału klasy; 

f) ocena komisji może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego. 

19) Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej, uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej 

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy; 

20) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Sprawy dotyczące egzaminu poprawkowego – tryb postępowania znajdują się 

 w  ZWO § 68 ust. 20a-20h. 

20a) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, techniki oraz wychowania fizycznego,  

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

20b) Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego, uczeń, rodzic musi wystąpić do dyrektora 

szkoły z podaniem o przeprowadzenie takiego egzaminu. 

20c) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły  – w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 
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20d) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący 

komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

20e) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 20d pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 

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

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.    

20f) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu 

poprawkowego oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia 

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

20g) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

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

dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  

20h) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy 

programowo wyższej i powtarza oddział klasę, z zastrzeżeniem ust. 20g. 

21) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem  § 68 ust. 15 i 16; 

22) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który: 

a) nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w oddziale klasy programowo wyższej (nie dotyczy oddziału 

klasy szóstej), 

b) spełni warunek uzyskania większości pozytywnych opinii dotyczących promowania, 

wydanych przez wychowawcę oddziału klasy, pedagoga szkolnego i nauczyciela 

uczącego danego przedmiotu. 

23) Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami 

opisowymi. 

 23a) Sposób ustalania oceny klasyfikacji śródrocznej i rocznej /semestralnej/: 

a) nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe i wystawia ocenę na  podstawie 

średniej ważonej ocen cząstkowych wg podanego schematu; 

23b) Stosuje się również pochwały ustne, dyplomy, nagrody i wyróżnienia. 

24)  W przypadku niaklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „nieklasyfikowany”. 

24a) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 

17j i § 5. 

25) Prace kontrolne nauczyciele przechowują na terenie szkoły do zakończenia roku szkolnego            

(tj. do 31 sierpnia). Powinny być przechowywane w sposób zapewniający ich 

bezpieczeństwo tj. przede wszystkim tak, aby niemożliwa była ich kradzież lub 

zniszczenie; 
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26) Wyniki prac kontrolnych są szczegółowo omawiane przez nauczycieli z uczniem. 

Wówczas uczeń ma możliwość zapoznania się z nimi (otrzymuje poprawione prace 

kontrolne  do wglądu); 

27) Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zapoznać się z pracami kontrolnymi swoich dzieci                 

w czasie dyżuru nauczycieli, na terenie Szkoły. Nie wydaje się ani nie wypożycza prac 

kontrolnych uczniów rodzicom. Na ich prośbę możliwe jest natomiast wykonanie 

kserokopii pracy, w ciągu 7 dni od zgłoszenia; 

28) Bieżące ocenianie dotyczy wymagań edukacyjnych, formalnych, dodatkowych, prac 

samodzielnych długoterminowych oraz wszelkich innych form oceniania motywujących 

ucznia. Bieżące ocenianie nie powinno zakłócać ani przerywać pracy uczniów. Winno 

uwzględniać obserwację ucznia na lekcji w różnych sytuacjach; 

29) Nauczyciel oceniając ucznia zobowiązany jest do obniżenia wymagań edukacyjnych na 

podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 

30) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo 

niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym, niepublicznej poradni 

specjalistycznej, spełniającej warunki , o których mowa w art. 71 b ust. 3 b ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką 

dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 31 zwolnienie 

może dotyczyć części lub całości okresu kształcenia w danym typie szkoły; 

31) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia; 

32) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

32a) Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić 

w formie pisemnej. 

32b) Uczeń współtworzy i zna system oceniania, ma prawo do samooceny. 

32c) Warunkiem efektywnego oceniania przez nauczycieli jest: 

a) systematyczne ocenianie cząstkowe potwierdzone wpisem do dziennika, 

b) jasne formułowanie celów ogólnych, szczegółowych i operacyjnych, 

c) indywidualne podejście do ucznia, znajomość warunków psychospołecznych ucznia. 

32d) Rodzice uczestniczą w konstruowaniu Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania, 

współpracują z nauczycielami i są systematycznie informowani o postępach swoich dzieci 

w formach ustalonych w § 68. 

32e) Szkoła stwarza uczniowi warunki do reprezentowania siebie i swoich osiągnięć 

w różnorodnych formach: 

a) konkursach; 

b) organizacjach uczniowskich; 

c) kółkach zainteresowań; 

d) uroczystościach szkolnych i środowiskowych; 

e) innych. 

32f) Po klasyfikacji śródrocznej i rocznej /semestralnej/ zestawienie wyników nauczania  

i zachowania, a w szczególności wyniki uczniów najlepszych mogą być przedstawione na 

apelu szkolnym i na tablicy ogłoszeń samorządu szkolnego oraz w formie informacji lub 

przekazane do prasy szkolnej, lokalnej na szkolną stronę www. 

32g) Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania są dokumentem otwartym, podlegają ewaluacji. 

Zmiany mogą być podyktowane wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych ankiet wśród 

nauczycieli, uczniów, rodziców oraz modyfikacjami w systemie edukacji i przepisach prawa 

oświatowego. 

32h) Korekta Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania przygotowywana jest przez tzw. zespół 

statutowy powołany przez dyrektora na spotkaniu Rady Pedagogicznej i dokonywana jest w 
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sposób demokratyczny na zebraniu Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego i Rady Rodziców. 

32i) Nauczyciel, wychowawca oddziału klasy zapoznaje uczniów i rodziców z Zasadami 

Wewnątrzszkolnego Oceniania na pierwszych spotkaniach, co potwierdza zapisem  

w e-dzienniku. 

33) Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, sztuki i zajęć komputerowych należy przede 

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązaniu się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć: 

33a) należy usprawiedliwiać i uwzględniać niedyspozycje ucznia wskazaną przez rodziców 

/nauczyciel może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń/. 

34) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.  

Rodzic (prawny opiekun) pisemnie wyraża wolę w formie oświadczenia, co do udziału 

dziecka w zajęciach religii/etyki. Szkoła organizuje wymienione zajęcia w oparciu  

o zapotrzebowanie. W momencie wyrażenia woli uczestnictwa dziecka w zajęciach 

religii/etyki zajęcia te stają się obowiązkowe dla ucznia i są brane do średniej ocen 

śródrocznych i rocznych. W przypadku braku woli uczestnictwa w zajęciach religii/etyki 

dziecko jest objęte opieką świetlicy w oddziałach klasy I-III i biblioteki w oddziałach klasy 

IV-VI; 

35) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”. Jeśli uczeń nie uczestniczył w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie 

szkolnych w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę bez 

jakichkolwiek dodatkowych adnotacji; 

36) Uczeń może być nieobecny na zajęciach wychowania fizycznego, religii/etyki lub zajęć 

komputerowych tylko za zgodą rodzica (prawnego opiekuna) wyrażoną w postaci 

pisemnego oświadczenia. Szkoła oferuje w tym czasie opiekę świetlicy lub biblioteki 

szkolnej albo bierne uczestnictwo ucznia w lekcji. 

36a) Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku 

do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 

37) Ocenianie śródroczne odbywa się na zakończenie pierwszego semestru. Podstawą do 

wystawienia uczniowi oceny śródrocznej są uzyskane przez niego bieżące oceny, 

umieszczone w dzienniku lekcyjnym lub w innej autorskiej dokumentacji nauczyciela; 

38) Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń uzyskał z danego zajęcia edukacyjnego 

ocenę niedostateczną, co daje podstawę do stwierdzenia, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni mu kontynuację nauki w oddziale klasy 

programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu (z którego uczeń uzyskał ocenę 

niedostateczną) razem z wychowawcą oddziału klasy ustalają formy oraz dalszy kierunek 

pracy, które w miarę możliwości stworzą uczniowi szansę uzupełnienia powstałych braków 

edukacyjnych; 

39) Powyższe ustalenia powinny być poprzedzone rozmową z uczniem (w miarę możliwości 

także z rodzicami ucznia) i powinny uwzględniać ich realne oczekiwania od szkoły w tym 

zakresie; 

40) Roczne ocenianie uczniów uwzględnia wyniki uzyskane w obu semestrach; 

41) W przypadku naruszenia przyjętych formalnych zasad uczniowi lub jego rodzicom 

przysługuje prawo odwołania od wystawionej oceny do dyrektora szkoły; 

     Sprawy i tryb wystawiania ocen - wystawianie oceny przewidywanej i możliwość     

uzyskania oceny wyższej niż przewidywana znajdują się w § 68  
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42) Uczeń jest klasyfikowany w I semestrze lub na zakończenie roku szkolnego, jeżeli zostały         

mu ustalone oceny klasyfikacyjne śródroczne lub roczne ze wszystkich zajęć edukacyjnych 

przewidzianych do realizacji w szkolnym planie nauczania, z wyjątkiem zwolnienia z zajęć 

wychowania fizycznego i zajęć komputerowych oraz nie wyrażenia woli uczestnictwa  

w zajęciach religii/etyki; 

43) Uczeń, który jest nieklasyfikowany na zakończenie I semestru lub na zakończenie roku 

szkolnego, może zdawać egzamin klasyfikacyjny jeżeli: 

a) jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, 

b) spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, 

c) realizuje na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki, 

d) jest nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

i Rada Pedagogiczna wyraziła zgodę na egzamin klasyfikacyjny 

44) Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

a) na zakończenie szkoły podstawowej uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe 

od oceny niedostatecznej, 

45) Wychowawca oddziału klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania, warunkach  

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

46) Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym 

b) respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych 

47) Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od oddziału klasy czwartej szkoły 

podstawowej ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, 

poprawne, nieodpowiednie, naganne z zastrzeżeniem pkt. 53 i pkt. 53a.; 

48) Śródroczne i roczne /semestralne/ oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów oddziałów 

klas I-VI z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym są 

ocenami opisowymi. 

a) 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 publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

49) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć dydaktycznych, 

b) promocję do oddziału klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

54a) W oddziałach klas I - III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. 

54b) Cząstkowe oceny zachowania w oddziałach klas I – VI odnotowuje się w e-dzienniku wg  

następujących kryteriów:   

 a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

 c) Dbałość o honor i tradycje szkoły; 

 d) Dbałość o piękno mowy ojczystej; 

 e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

 f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

 g) Okazywanie szacunku innym osobom. 

54)c Proponowana skala oznaczeń w oddziałach klas I-III: 

W – wyróżniająco 

B - bez zastrzeżeń 

P - poprawnie 

N - niezadowalająco 
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54d) W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu 

wprowadzono w szkole w oddziałach klas IV-VI punktowy system oceniania zachowania 

uczniów. Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne oraz sumy punktów 

na poszczególne oceny. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 125 punktów, które 

odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów można powiększać lub pomniejszać przez 

konkretne zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w 

dzienniku elektronicznym. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować 

postępy w zakresie zachowania. Ocenę zachowania wystawia wychowawca oddziałów klas w 

oparciu o uzyskaną na koniec semestru sumę punktów. 
 

 

 

 

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali: 

 

 

 

Zachowanie 

 

Punkty 

 

wzorowe 

 

 

200 i więcej 

  

bardzo dobre 

 

 

151 – 199 

 

dobre 

 

 

100 - 150 

 

 

poprawne 

 

 

51 – 99 

 

nieodpowiednie 

 

 

21 – 50 

 

naganne 

 

 

20 i mniej 
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Waga pozytywnych zachowań 

 

kryterium 

 

Pożądane reakcje ucznia 

 

Punkty  

 

Kto wystawia 

3 Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym 

/zawodach sportowych (w zależności od 

uzyskanych wyników). 

 

5 

 

opiekun konkursu 

3 Laureat w konkursie przedmiotowym / zawodach 

sportowych. 
10 opiekun konkursu 

2 Efektywne pełnienie funkcji w szkole, np. 

przewodniczący SU. 

10  (raz w 

semestrze) 

opiekun SU 

2 Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. 

przewodniczący klasowy, skarbnik itp. 

5 (raz w 

semestrze) 

wychowawca 

6 Praca na rzecz szkoły, np. pomoc w bibliotece, 

wykonanie pomocy naukowych, drobne prace 

porządkowe itp. 

5 (za każdą pracę) każdy nauczyciel 

3 Udział w uroczystościach szkolnych, np. rola w 

przedstawieniu. 
5 opiekun 

4 Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej. 5 (za każdą 

imprezę) 

wychowawca 

1 Praca na rzecz klasy, np. przygotowanie gazetki, 

imprez klasowych itp. 

2 (za każdą pracę) wychowawca 

2 Udział w akcjach charytatywnych 

organizowanych na terenie szkoły. 

5 (za każdą akcję) opiekun 

4 Zbiórka surowców wtórnych – makulatura (5kg) 5 (nie więcej niż 

15 pkt. w semest 

wychowawca 

5 Zbiórka surowców wtórnych – baterie. (20 sztuk) 5 (nie więcej niż 

15 pkt. w 

semestrze) 

wychowawca 

4 Zbiórka surowców wtórnych – nakrętki. 

(reklamówka) 

5 (nie więcej niż 

15 pkt. w 

semestrze) 

wychowawca 

7 Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego. 2 (za każdy dyżur) każdy nauczyciel 

7 Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych 

organizowanych przez szkołę  

10 (za każde 

zajęcia w 

semestrze) 

prowadzący zajęcia 

7 Wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery w 

stosunku do dorosłych i rówieśników, brak 

wulgarnego słownictwa, zachowanie 

odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, 

okazywanie szacunku pracownikom szkoły i 

innym uczniom. 

10 (raz w 

semestrze) 

wychowawca 

6 Wyjątkowa kultura osobista na poszczególnych 

przedmiotach. 

5 (raz w 

semestrze) 

każdy nauczyciel 

może wyróżnić 

5 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i 

prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożenia. 

5 (raz w 

semestrze) 

wychowawca 

lub nauczyciel 

6 Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na 

zewnątrz. 

5 (za każdą 

uroczystość) 

opiekun  

1 Premia za całkowity brak punktacji ujemnej. 10 (raz w 

semestrze) 

wychowawca 

4 Dbałość o kulturę słowa. 10 (raz w wychowawca 
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semestrze) 

1 Z szacunkiem odnosi się do kolegów i koleżanek, 

nie używa wulgaryzmów, nie przezywa. 

5 (raz w 

semestrze) 

wychowawca 

  

Waga negatywnych zachowań 

 

Kryterium Niepożądane reakcje ucznia Punkty 

 

Kto wystawia 

1 Spóźnienia na lekcje z własnej winy. 1 (za każdym 

razem) 

wychowawca 

1 Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji. 1 (za każdą 

godzinę) 

wychowawca 

1 Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji (dotyczy jednej 

jednostki lekcyjnej). 

(1-10) każdy nauczyciel 

1 Brak zmiany obuwia. 1 (za każdym 

razem) 

każdy nauczyciel 

6 Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności 

innej osoby. 

10 każdy nauczyciel 

5 Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie 

przerwy lub lekcji. 

10 (za każde 

zdarzenie) 

wychowawca 

1 Niewywiązywanie się z powierzonych zadań (innych, 

niż praca domowa) 

(1-5) każdy nauczyciel 

7 Aroganckie zachowanie wobec kolegów, okłamywanie. 

 

(2-5) każdy nauczyciel 

7 Aroganckie zachowanie wobec starszych, 

okłamywanie. 

10 każdy nauczyciel 

4 Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne 

(dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, 

wulgarne słownictwo, wulgarne gesty). 

(5-10) 

 (za każde 

przewinienie) 

każdy nauczyciel 

5 Udział w bójce, przemoc, zastraszanie. 10 każdy nauczyciel 

5 Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek 

szkolnych. 

10 (za całą 

wycieczkę) 

opiekun 

5 Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu. 10 

 

każdy nauczyciel 

6 Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia). 2 -5 każdy nauczyciel 

6 Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy, np. 

przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie 

itp. 

2-10 każdy nauczyciel 

5 Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy), 

również poza szkołą, potwierdzone obserwacją 

pracownika szkoły. 

15 wychowawca 

7 Wyłudzanie pieniędzy. 15 wychowawca 

5 Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie 

usprawiedliwienia. 

15 

 

wychowawca 

6 Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, 

itp. na terenie szkoły. 

 

5 (za każde 

zdarzenie) 

każdy nauczyciel 

7 Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem 

innych osób bez ich zgody. 

10 każdy nauczyciel 
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7 Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody 

obecnych na nich osób. 

 

15 wychowawca 

3 

 

Niestosowny strój, brak stroju galowego, makijaż. 

 

5 

 

wychowawca 

 

3 Zachowanie naganne poza szkołą. 10 (za każde 

zdarzenie) 

każdy nauczyciel 

3 

 

 

3 

 

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i 

imprezach szkolnych. 

 

Interwencja policji. 

 

10 

 

 

15 

 

każdy nauczyciel 

 

 

wychowawca 

 

2 Upomnienie wychowawcy. 10 wychowawca 

2 Nagana wychowawcy. 20 wychowawca 

2 

 

Ustne upomnienie Dyrektora szkoły. 

 

30 

 

Dyrektor 

 

2 

 

Nagana Dyrektora. 50 Dyrektor 

4 

 

Nieodpowiednie słownictwo w czasie uroczystości 

szkolnych. 

5 Każdy 

nauczyciel 

 

 

Uczeń, który otrzymał: 

- upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyżej niż dobra, 

- naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna. 

50) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania; 

55a) Opinia o zachowaniu ucznia formułowana jest na zakończenie semestru i roku szkolnego. 

55b) Prawo do wyrażania opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca oddziału klas, każdy 

inny nauczyciel z tej szkoły, dyrekcja szkoły i inni jej pracownicy, inni uczniowie i rodzice. 

55c) Wychowawca oddziału klasy w dzienniku lekcyjnym notuje opinie własne i innych osób 

na temat aktywności przejawianej przez uczniów w szkole poza nią oraz ich zachowań. 

Uwzględnia wypowiedzi samego ucznia, jego rodziców oraz innych uczniów. 

55d) Na zakończenie semestru i roku szkolnego uczeń dokonuje samooceny własnej osoby 

w odniesieniu do opisu sylwetki ucznia (absolwenta) danego etapu kształcenia, wskazując 

w jakim zakresie określone tam oczekiwania /np. według punktów: ciekawość świata, 

odpowiedzialność, rozwaga, prawość, tolerancja, punktualność, samodzielność, rzetelność, 

koleżeńskość, poszanowanie innych osób, gotowość niesienia pomocy innym ludziom/. 

51) Ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału klasy w oparciu o: 

a) samoocenę dokonana przez ucznia, 

b) uwagi zapisane w dzienniku lekcyjnym, własną ocenę zachowania ucznia, 

c) opinię samorządu klasowego, nauczycieli i pracowników szkoły. 

56a) Ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału klasy w oparciu o uzyskaną na koniec 

semestru/roku sumę punktów. 

52) Na miesiąc przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca oddziału klasy  

powiadamia uczniów, rodziców o przewidywanych ocenach zachowania; 
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53) Wychowawca oddziału klasy na godzinie wychowawczej, na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, przedstawia uczniom swoje propozycje 

ocen ich zachowania i w rozmowie wyjaśnia ewentualne rozbieżności opinii; 

54) Dopuszcza się skorygowanie swojej dotychczasowej oceny rocznej (semestralnej) 

z zachowania, jeśli w okresie od podania jej rodzicom i uczniom zajdą istotne zmiany w 

zachowaniu uczniów. Tę zmianę zatwierdza rada pedagogiczna na posiedzeniu 

klasyfikacyjnym. Wychowawca oddziału klasy ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż 

2 dni od posiedzenia rady pedagogicznej, powiadomić o zmianie oceny przewidywanej 

rodziców ucznia; 

55) Na indywidualną prośbę rodziców ucznia lub dyrekcji szkoły wychowawca oddziału klasy 

jest zobowiązany do przedstawienia pisemnej opinii o uczniu i uzasadnienie wystawionej 

przez do klasyfikacyjnej rady pedagogicznej w oparciu o uzyskane nowe, istotne 

informacje; 

56)  Ocena śródroczna zachowania ustalona przez wychowawcę oddziału klasy jest ostateczna. 

57) Ustalona przez wychowawcę oddziału klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 68. 

62a) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie 

w terminie do 7 po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

62b) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

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

komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 69 

 

Szkoła  używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 70 

 

Szkoła posiada  logo szkoły i sztandar szkoły. 

Szkoła może posiadać godło oraz ceremoniał szkolny. 

 

§ 71 

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 72 

 

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
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§ 73 

 

Rada Pedagogiczna w jej imieniu zespół statutowy przygotowuje projekt statutu albo projekt jego 

zmian. Rada Pedagogiczna uchwala statut lub jego zmiany. 

 

§ 74 

Dyrektor Szkoły każdorazowo po nowelizacji Statutu opracowuje jednolity tekst Statutu i podaje 

do publicznej informacji. 


