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Podstawa prawna 

Niniejszy statut opracowano w oparciu o:  

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997, nr 78, poz. 483). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59). 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 

2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730). 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230). 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  
 

§ 1. 1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole, należy przez to rozumieć: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w 

Janowszczyźnie,  

2) organie prowadzącym szkołę, należy przez to rozumieć Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie 

Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży, w którego imieniu działa 

Zarząd Stowarzyszenia; 

3) organie sprawującym nadzór pedagogiczny, należy przez to rozumieć Podlaskiego Kuratora 

Oświaty; 

4) nauczycielu, należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego szkoły; 

5) rodzicach, należy przez to rozumieć rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka; 

6) uczniach, należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do szkoły; 

7) dzieciach sześcioletnich, należy przez to rozumieć dzieci odbywające obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne; 

8) pracownikach szkoły, należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w szkole; 

9) dyrektora, należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

w Janowszczyźnie; 

10) Radzie Rodziców, należy przez to rozumieć przedstawicieli ogółu rodziców szkoły; 

11) Samorządzie Uczniowskim, należy przez to rozumieć ogół uczniów w szkole; 

12) wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, należy przez to rozumieć Wewnątrzszkolne Zasady 

Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi w Janowszczyźnie oraz przedmiotowe systemy oceniania; 

13) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe, Ustawę o systemie oświaty. 

 

§ 2. 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w 

Janowszczyźnie, 

1) dopuszcza się stosowanie skróconej nazwy: Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie; 

2) na pieczęciach dopuszcza się stosowanie skróconej nazwy szkoły; 

2. Szkoła zlokalizowana jest w Janowszczyźnie 42, 16-100 Sokółka oraz w budynku Klubu 

Wiejskiego – Janowszczyzna 36, 16-100 Sokółka. 

3. organem prowadzącym szkołę jest Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży, w którego imieniu działa 

Zarząd Stowarzyszenia; 

4. organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty; 

5. ośmioletnia szkoła podstawowa posiada strukturę organizacyjną klas I-VIII z oddziałami 

integracyjnymi; 

6. szkoła posiada oddziały przedszkolne; 

7. organizacja szkoły przewiduje łączenie klas w oddziały; 
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8. szkoła nie prowadzi klas specjalnych, jednak przewiduje możliwość kształcenia uczniów z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych; 

9. szkoła przewiduje możliwość organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

10. szkoła prowadzi stołówkę z dożywianiem w  roku szkolnym; 

11. szkoła prowadzi świetlicę szkolną w wymiarze dostosowanym do potrzeb dzieci 

dowożonych; 

12. szkoła wspiera rodziców w obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa w drodze do szkoły 

poprzez organizację dowożenia dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz szkoły; 

13. szkoła jest siedzibą Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego zgodnie z odrębnym 

statutem; 

14. do obwodu szkoły należą miejscowości: Janowszczyzna, Podjanowszczyzna, Jelenia Góra, 

Podkamionka, Planteczka, Moczalnia Stara, Moczalnia Nowa, Wysokie Laski, Mićkowa 

Hać, Ostrówek, Lipina, Dworzysk; 

15. szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły a daną placówką; 

16. szkoła może organizować staże dla osób bezrobotnych zapewniające nabycie umiejętności i 

doświadczeń zawodowych; 

17. szkoła może prowadzić Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, zwane dalej WWRD; 

18. Nauczanie zdalne może być wprowadzone ze względu na: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 

uczniami, zagrażającej zdrowiu dzieci, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.  

19. Zasady sprawowania opieki w stanie zagrożenia epidemicznego określają odrębne 

procedury, rozporządzenia. 

20. W czasie stanu epidemii, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w której może 

być zagrożone zdrowie ucznia szkoła może funkcjonować w następujący sposób: 

1) zajęcia odbywają się stacjonarnie w reżimie sanitarnym z zachowaniem przepisów odrębnych 

dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie 

całego kraju ustanowione przez prezesa rady ministrów, a także wytyczne Ministra Zdrowia oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego udostępnione na stronie urzędu ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania; 

2)  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę 

aktualną sytuację epidemiologiczną, może na określony czas zawiesić wszystkie zajęcia lub część 

zajęć w szkole, tzw. zajęcia hybrydowe. 
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21. Dyrektor szkoły, w sytuacji o której mowa podpunkcie. 1 i 2 w drodze zarządzenia określa 

szczegółową organizację pracy szkoły, w tym szczególności ustala zasady bezpiecznego, zgodnego z 

wytycznymi reżimu sanitarnego, zachowania uczniów na zajęciach lekcyjnych i na przerwie, w 

szatni, w bibliotece, na stołówce, przy wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły, procedury 

postępowania z uczniem i pracownikiem, u którego zaobserwowano objawy zakażenia górnych dróg 

oddechowych oraz zasady organizacji zajęć online 

22. Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1) czas trwania zajęć do 30 min maksymalnie przed komputerem 

2) praca naprzemienna (komputer, książka, rozmowa audio bez kamery i naprzemiennie z kamerą) 

3) wpis w PZO odnośnie nauczania zdalnego każdego nauczyciela, sposoby egzekwowania wiedzy, 

oceniania, nadsyłania prac za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych, itp. 

4) główna aplikacja, platforma do nauki zdalnej w Szkole Podstawowej w Janowszczyźnie to 

Microsoft Teams 

5) możliwość korzystania również z aplikacji Messenger z rodzicami w klasach IV-VIII  

6) materiały przekazywane uczniom do realizacji treści kształcenia będą umieszczane na platformie 

Microsoft Teams w poszczególnych grupach klas oraz w szczególnych przypadkach poprzez 

aplikację Messenger. 

7) podczas nauczania zdalnego uczniowie będą pracować wykorzystując swoje dotychczasowe 

książki, podręczniki, zeszyty, materiały ćwiczeniowe 

8) na każdej lekcji zdalnej nauczyciel sprawdza obecność oraz ma możliwość wygenerowania 

raportu obecności z platformy Microsoft Teams. 

9) uczeń, o ile pozwalają mu na to warunki domowe, powinien mieć włączoną kamerę podczas 

nauczania zdalnego jeśli wymaga tego nauczyciel w określonych momentach lekcji. 

10) szkoła w miarę swoich możliwości wypożycza sprzęt do nauki zdalnej (tablet, laptop). 

23. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły informacje o osiągnięciach i 

postępach ucznia przekazywane są drogą elektroniczną, w tym na konferencjach online bądź też przy 

wykorzystaniu innych metod zaakceptowanych przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną, tj. Microsoft 

Teams, Messenger, rozmowa telefoniczna, bezpośredni kontakt z rodzicem jeżeli pozwala na to 

sytuacja. 

24. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału lub radę pedagogiczną 

zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów te zadania i 

kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel. 

25. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów w 

czasie nauki zdalnej, rozstrzyga to dyrektor szkoły. 
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Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 
 

§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w tym z podstawy 

programowej z uwzględnieniem Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dostosowanego do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których jest mowa w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 4. 1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz umożliwiających absolwentom kontynuowanie 

kształcenia poprzez: 

1) realizację odpowiednich programów nauczania; 

2) zapewnienie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

3) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi; 

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych i psychofizycznych ucznia; 

5) wyrabianie umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego 

spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem; 

6) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania; 

7) uczestnictwo uczniów w życiu kulturalnym i społecznym; 

8) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, 

religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia; 

9) udział w zajęciach nadobowiązkowych. 

 

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

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału.                                                              

§ 6. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną. 

§ 7. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i 

możliwości placówki poprzez: 

1) organizowanie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych; 

2) prowadzenie zindywidualizowanych zajęć wspomagających rozwój dziecka; 

3) udzielanie uczniom opieki i pomocy w sytuacjach zaistniałych z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych  lub losowych: 

a) bezpłatnych lub zniżkowych posiłków w stołówce szkolnej, 

b) pomocy finansowej przy zakupie podręczników, 

c) pomocy przy pozyskiwaniu odzieży, 

d) dofinansowanie do wyjazdów na wycieczki, obozy, kolonie; 

4) organizowanie bezpłatnego dowożenia dzieci na zajęcia edukacyjne; 

5) organizowanie wyjazdów na zajęcia pozaszkolne, w tym na basen, do stadniny koni, na wycieczki 

edukacyjne w ramach realizacji planów dydaktyczno-wychowawczych; 

6) szczegółowe zasady organizacji wyjazdów określa regulamin organizowania wycieczek, plenerów 

i wyjazdów wykraczających poza zajęcia lekcyjne w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi w Janowszczyźnie. 
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2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole: 

1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia organizowane przez szkołę, wszyscy uczniowie 

znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego 

zajęcia lub nauczyciela dyżurnego; 

2) pracownicy, o których mowa w pkt.1. są zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie 

zajęciach- nie wolno uczniów pozostawiać bez opieki, 

b) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w 

tych pomieszczeniach, 

c) sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowania tam porządku. 

3) nauczyciel na początku roku szkolnego obowiązany jest zapoznać uczniów z opracowanym przez 

opiekuna pracowni regulaminem pracowni, korytarza przystosowanego do zajęć wychowania 

fizycznego, boiska, czytelni, stołówki, szatni, placu zabaw; 

4) na korytarzu, placu zabaw i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia: 

a) sprawdza sprawność sprzętu sportowego oraz urządzeń przed rozpoczęciem zajęć, 

b) dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, 

c) dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, 

d) organizuje asekurację uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie. 

3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie 

wycieczek organizowanych przez nauczycieli szkoły: 

1) każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza wyjście dyrektorowi i 

wpisuje do dziennika lekcyjnego podając ilość uczestników wycieczki i czas jej trwania; 

2) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 15 uczniami, jeżeli grupa nie korzysta z publicznych 

środków lokomocji; 

3) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeżeli jest to impreza turystyki 

kwalifikowanej, lub jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej; 

4) na udział w wycieczce organizowanej poza granicami wsi nauczyciel musi uzyskać zgodę 

rodziców; 

5) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia „Karty Wycieczki” i zapoznania 

uczniów z regulaminem imprezy; 

6) kierownikiem wycieczki może być osoba (po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły), która posiada 

odpowiednie kwalifikacje. 

 

§ 8. 1. Szkoła organizuje systematyczne spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość 

wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 

2. Rodzice uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki mają prawo do: 

1) informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w szkole, w danej klasie; 

2) uchwalania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego; 

3) zapoznania się z prawem szkolnym, w tym ze statutem, ocenianiem wewnątrzszkolnym i 

wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu nauczania oraz ze sposobami 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 

4) uzyskanie informacji od nauczycieli przedmiotów i wychowawcy o proponowanych ocenach 

śródrocznych i rocznych z przedmiotów i zachowania; 

5) rzetelnych informacji na temat wykorzystania funduszu pochodzącego z dobrowolnych składek; 
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6) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły; 

7) zapoznania się i zaakceptowania indywidualnego programu edukacyjnego dla dziecka 

posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym; 

8) wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych dziecka w 

świetle przepisów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej i organizowanej 

przez szkołę. 

3. Rodzice mogą: 

1) uczestniczyć w imprezach szkolnych oraz po podpisaniu karty wycieczki pełnić rolę osoby 

wspomagającej uczniów podczas wyjazdów zorganizowanych; 

2) organizować lub współorganizować spotkania, imprezy szkolne i środowiskowe wykorzystując 

pomieszczenia szkoły; 

3) zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu ważnej i trudnej sprawy 

dotyczącej dziecka. 

 

§ 9. 1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, uwzględniające przyjęty Program Wychowawczo-Profilaktyczny, stosownie 

do posiadanych warunków, potrzeb rozwojowych i środowiskowych uczniów. 

2. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie z uwzględnieniem optymalnych warunków 

rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 

3. Teren szkoły oraz wybrane pomieszczenia wewnątrz budynków objęto monitoringiem 

wizyjnym w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole. 

 

§ 10. 1. Zasady dowożenia uczniów: 

1) uprawnieni uczniowie korzystają z dowozu zorganizowanego przez gminę Sokółka; 

2) organizatorem przewozu dzieci nieobjętych dowozem przez gminę Sokółka jest szkoła; 

3) listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 1 września każdego roku i 

przekazuje niezwłocznie organizatorowi dowozu oraz przewoźnikowi; 

4) szczegółowe zasady przewozu uczniów oraz opieki w czasie przewozu reguluje regulamin 

gminny oraz Regulamin Przewozu Uczniów do i ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi w Janowszczyźnie. 

 

§ 11. 1. Szkoła umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny poprzez: 

1) organizację zajęć pozalekcyjnych, w tym kół przedmiotowych i zainteresowań; 

2) organizację wycieczek, wyjazdów na basen, halę sportową; 

3) udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych; 

4) korzystanie z biblioteki i Internetu; 

5) wspieranie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego; 

6) udział w konkursach, w tym przedmiotowych oraz zawodach sportowych; 

7) swobodny dostęp do bazy sportowej szkoły; 

8) zakup lub dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych, przyborów i 

materiałów szkolnych. 

 

§ 12. 1. Szkoła kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości Ojczyzny poprzez: 

1) włączanie dzieci w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych; 
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2) wyrabianie szacunku dla symboli narodowych; 

3) wdrażanie uczniów do posługiwania się w szkole i poza nią poprawnym  językiem ojczystym.   

 

§ 13. 1. Szkoła prowadzi działalność wspierającą integrację z osobami niepełnosprawnymi 

poprzez: 

1) organizację zajęć, spotkań, uroczystości z udziałem osób niepełnosprawnych; 

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu kształtowanie poczucia tolerancji, 

odpowiedzialności i poszanowania drugiego człowieka; 

3) współpracę z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4) organizację i finansowanie warsztatów oraz wyjazdów integracyjnych, edukacyjnych, 

kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, zielonych szkół wraz z rodzicami. 

 

§ 14. 1. Szkoła kształtuje poczucie poszanowania polskiego oraz regionalnego dziedzictwa 

kulturowego poprzez: 

1) ścisły kontakt z placówkami kultury (filharmonia, kina, teatry, muzea, opera); 

2) spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury; 

3) obchody świąt i rocznic; 

4) udział szkoły w organizacji lokalnych imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych; 

5) aktywny udział w promowaniu zasobów kulturowych i przyrodniczych własnego regionu. 

  

§ 15. 1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości religijnej, poprzez: 

1) organizację lekcji religii zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisów; 

2) zwalnianie uczniów z zajęć szkolnych w czasie rekolekcji i świąt religijnych na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

 



11 

 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły 
 

§ 16. 1. Organami szkoły są: 

1)  Dyrektor Szkoły; 

2)  Rada Pedagogiczna; 

3)  Rada Rodziców; 

4)  Samorząd Uczniowski. 

 

 § 17. 1. Funkcję dyrektora powierza i odwołuje organ prowadzący szkołę. 

2. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w 

szkole, a także jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w szkole pracowników 

administracyjno-obsługowych. 

3. Dyrektor szkoły w realizacji swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i Samorządem Uczniowskim. 

4. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

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

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

3) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną,  finansową 

i gospodarczą obsługę szkoły; 

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

zajęć organizowanych przez szkołę; 

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

pedagogicznych; 

6) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu OKE; 

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

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność  wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

8) powołuje Szkolne Koło Wolontariatu; 

9) dopuszcza do użytku w szkole po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zaproponowanych 

przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania; 

10) podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku 

następnego roku szkolnego w terminie określonym w rozporządzeniu; 

11) wyraża zgodę na realizację przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą; 

12) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego oraz obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego. 

5. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
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2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły; 

3) występowania do Rady Pedagogicznej oraz działających w szkole organizacji związkowych z 

wnioskami lub o zaopiniowanie w sprawie odznaczeń, nagród organu prowadzącego i innych 

wyróżnień dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych. 

6. Dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w 

szkole sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania: 

1) planuje sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole; 

2) nadzoruje i przeprowadza ewaluację wewnętrzną szkoły, decydując o doborze technik i narzędzi 

diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia  jakości, tworzy je 

oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi; 

3) w każdym roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego; 

4) analizuje wyniki sprawdzianów i egzaminów wykorzystując je do oceny jakości kształcenia w 

szkole, a także podejmuje stosowne działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie; 

5) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania 

innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

6) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, narad 

i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalącymi  nauczycieli; 

7) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z 

odpowiednimi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 

7. Dyrektor szkoły może wnioskować do Kuratora oświaty w uzasadnionych przypadkach o 

przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

8. Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole: 

1) ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) pisemnie informuje rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, spotkaniach zespołu nauczycieli, 

wychowawców, grup wychowawczych, specjalistów, opracowujących indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny; 

3) dostosowuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w ramach zajęć 

rewalidacyjnych; 

4) dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia co najmniej 2 razy w roku 

szkolnym; 

5) zatrudnia dodatkowych nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej 

w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub 

niepełnosprawności sprzężone. 

9. Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w oddziałach przedszkolnych: 

1) informuje nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem; 
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2) planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom oddziałów 

przedszkolnych, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane; 

3) współpracuje z rodzicami ucznia, nauczycielami, wychowawcami i specjalistami. 

10. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

11. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje wicedyrektor lub zastępca dyrektora na 

podstawie upoważnienia w formie pisemnej. 

12. Dyrektor Szkoły może odwołać zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w 

sytuacjach, gdy na terenie, na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają 

zdrowiu uczniów; 

 13. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony, 

za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego 

inspektora sanitarnego w sytuacji, gdy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być 

zagrożone zdrowie uczniów. Informuje o tym organ nadzorujący”. 

 14. Dyrektor szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada za 

organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.  

 15. Do obowiązków dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły należy: 

1) rozpoznanie dostępności uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do infrastruktury 

informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających udział uczniów w zdalnym 

nauczaniu; 

2) wybór, we współpracy z nauczycielami platformy edukacyjnej, która jest wykorzystywana do 

prowadzenia zdalnego kształcenia bądź też innych metod nauczania zdalnego;  

3) ustalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do wybranej 

platformy [technologii informacyjno-komunikacyjnych]; 

4) ustalenie we współpracy z nauczycielami, źródła i materiałów niezbędnych do realizacji zadań 

mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia; 

5) zobowiązuje nauczycieli do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w 

zdalnej edukacji i w miarę potrzeb we współpracy z radą rodziców i nauczycielami dostosowania 

programu wychowawczo-profilaktycznego; 

6) we współpracy z nauczycielami, określa: 

a)  dostosowanie programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej edukacji, 

b)  oraz we współpracy z radą rodziców dostosowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

c) tygodniowy zakres treści nauczania na zajęciach wynikających z ramowego planu nauczania 

oraz zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych,  

d)   sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin 

usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, 

e) sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, 

a także uzyskanych przez niego ocenach; 
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7) ustala warunki i sposób przeprowadzania ewentualnych egzaminów; 

8) przekazuje rodzicom, uczniom i nauczycielom wyczerpujące informacje o organizacji zajęć w 

okresie czasowego zawieszenia działalności stacjonarnej szkoły; 

9) koordynuje współpracę pomiędzy nauczycielami a rodzicami i uczniami w celu prowadzenia 

efektywnego procesu dydaktycznego i wspierania uczniów”. 

 

§ 18. 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w 

zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą w jej posiedzeniach udział wszyscy pracownicy 

pedagogiczni szkoły bez względu na wymiar czasu pracy. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby 

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

6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Rady, w przypadku równej liczbie głosów o dokonaniu wyboru decyduje głos 

przewodniczącego. 

7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły; 

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

3) zatwierdzanie regulaminu własnej działalności; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia uczniów z listy; 

5) przygotowanie projektu statutu szkoły i uchwalanie jego zmian; 

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

7) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły; 

8) delegowanie przedstawiciela do uzgodnienia z Radą Rodziców programu wychowawczo- 

profilaktycznego; 

9) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

szkoły lub placówki. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) arkusz organizacji pracy szkoły; 

2) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

3) projekt planu finansowego szkoły; 

4) wnioski dyrektora szkoły w sprawach przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych; 

6) działalność w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

rozpatruje sprawozdania zespołu koordynującego; 

7) programy nauczania (w tym autorskie), wychowania; 

8) innowacje pedagogiczne zgłaszane przez nauczycieli. 
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9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora. 

11. W przypadku określonym w ust. 10 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 

14 dni od otrzymania wniosku. 

12. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady 

Pedagogicznej ustala regulamin działania Rady Pedagogicznej. 

13. Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

14. Zebrania Rady Pedagogicznej szkoły są organizowane w formie posiedzenia stacjonarnego w 

szkole lub w formie zdalnej. Przez obecność w posiedzeniu zdalnym rady pedagogicznej należy 

rozumieć udział w wideokonferencji. 

 

§ 19. 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. W jej 

skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wyłonionych w wyborach na zebraniu 

rodziców uczniów danego oddziału. 
2. Rada Rodziców uchwala: 

1) regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły; 

2) Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.  

3. Rada Rodziców opiniuje: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia szkoły; 

2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły. 

5. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz  innych 

źródeł. 

6. Rodzice mają prawo do: 

1) uzyskania od dyrektora szkoły i wychowawcy klasy informacji o zadaniach szkoły oraz 

zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie podczas zebrań ogólnoszkolnych i 

klasowych; 

2) zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów sprawdzających; 

3) uzyskania ustnej lub sporządzonej na piśmie bieżącej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce; 

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy ocenianego nauczyciela; 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy 

szkoły. 

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego lub 

obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do: 



16 

 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych; 

4) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły do domu; 

5) wyposażenia dziecka w wymagane przez szkołę podręczniki i przybory; 

6) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych 

w zezwoleniu. 

8. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, 2  podlega egzekucji w trybie  

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

 § 20. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły; wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu 

uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas - do samorządu klasowego. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem 

szkoły. Organy samorządu są jedynymi  reprezentantami uczniów. 

4. Do zadań samorządu należy: 

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, 

wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę; 

2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności 

społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny; 

3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych; 

4) przedstawiania władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec nich rzecznictwa 

interesów ogółu społeczności uczniowskiej; 

5) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do   nauki oraz 

współdziałanie w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, różnych form 

 pozalekcyjnych; 

6) dbanie o mienie szkolne; 

7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce; 

8) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a 

nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go opiekunowi 

samorządu, a ten informuje o tym dyrektora szkoły lub Radę Pedagogiczną w zależności od skali 

problemu; 

9) dbanie, w całokształcie swej działalności, o dobre imię i honor szkoły. 

5. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do: 

1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej lub Radzie Szkoły wniosków i opinii we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów; 

2) przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb 

i zainteresowań uczniów; 

3) wyrażania opinii dotyczących problemów dzieci; 

4) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki itp.; 

5) zapoznawania się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami; 

6) współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy 

materialnej przeznaczonej dzieciom; 
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7) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo 

wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach, poręczeń za uczniów; 

8) udziału przedstawicieli - z głosem doradczym - w klasyfikacyjnych posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej oraz dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych; 

9) wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna 

samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej; 

10) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu 

oraz środkami wypracowanymi przez dzieci; 

11) wydawania opinii w sprawie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły; 

12) prowadzenia Szkolnego Koła Wolontariatu, doboru uczestników, a także wyboru 

przewodniczącego koła. 

 

§ 21. 1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania 

dzieci i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły. 

2. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 

swoich kompetencji; 

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły; 

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i 

podejmowanych działaniach i decyzjach; 

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły. 

3. Dyrektor porozumiewa się z: 

1) Radą Pedagogiczną na posiedzeniach wg ustalonego terminarza lub w razie potrzeby także z 

zespołami zadaniowymi składającymi się z przewodniczących zespołów samokształceniowych; 

2) Radą Rodziców na zebraniach wg ustalonego terminarza; 

3) Samorządem Uczniowskim na spotkaniach; 

4) rodzicami podczas zebrań ogólnych: 

a) na początku każdego roku szkolnego informuje o planach dydaktyczno-wychowawczych na 

dany rok i przypomina najważniejsze elementy prawa wewnątrzszkolnego, 

b) po zakończeniu każdego semestru zdaje sprawozdanie z wykonania zadań wychowawczo-

dydaktycznych. 

5) rodzicami podczas rozmów indywidualnych; 

6) nauczycielami i uczniami wg potrzeb (rozmowy indywidualne). 

4.  Rada Pedagogiczna może spotkać się na wniosek strony zainteresowanej z: 

1) Radą Rodziców; 

2) Samorządem Uczniowskim. 

5. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub wewnątrz 

niej, dyrektor szkoły zobowiązany jest do: 

1) zbadania przyczyn konfliktu; 

2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozstrzygającej konflikt i powiadomieniu o niej przewodniczących 

organów będących stronami. 

6. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od 

przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
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Rozdział 4 

Organizacja szkoły 
 

§ 22. 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada, zgodnie z Art. 67 ust.1 ustawy: 

1)  pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2)  bibliotekę; 

3)  pomieszczenia administracyjno-gospodarcze; 

4)  obiekty sportowe; 

5)  kuchnię i stołówkę; 

6)  szatnię 

7) ogród sensoryczny 

8) park sensoryczny. 

2. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

3. Szkoła przewiduje możliwość organizacji zajęć stacjonarnych bądź wyjazdowych, 

opiekuńczych, wychowawczych i innych o charakterze terapeutycznym. 

 

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

określa  arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do dnia 30 

kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. Arkusz organizacyjny szkoły 

zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja każdego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w 

tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

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

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

zajęć edukacyjnych. 

 

 § 24. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy (półrocza): 

1) okres pierwszy trwa od początku września, a kończy się w ostatnim dniu przed feriami 

zimowymi; 

2) okres drugi zaczyna się w pierwszym dniu po feriach zimowych, a kończy w ostatnim dniu zajęć 

dydaktycznych określonych w organizacji danego roku szkolnego. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów: 

1) kl. IV-VIII, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem dla danej klasy, 

dopuszczonych do użytku szkolnego; 

2) kl. I-III, których obejmuje kształcenie zintegrowane. 

3. Oddział przedszkolny-obejmujący dzieci 3-6 letnie (w uzasadnionych przypadkach od 2,5 roku 

życia). 

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

systemie klasowo-lekcyjnym. 
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     5. Projekt organizacyjny szkoły może przewidywać łączenie klas w jeden oddział oraz łączenie 

oddziałów. 

6. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

7. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut i rozpoczyna się dzwonkiem. Rada Pedagogiczna może 

podjąć uchwałę, w której określi inny czas trwania zajęć lekcyjnych. 

8. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, a jedna przerwa długa 20 minut. 

9. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie jednozmianowym. 

  
§ 25. 1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz jej przepisach 

wydanych na jej podstawie, w szczególności: 

1) kontynuacja wychowania domowego; 

2) wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do nauki w szkole; 

3) troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci z uwzględnieniem działalności stymulującej w stosunku 

do dzieci o różnych możliwościach rozwojowych (indywidualizacja); 

4) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb, możliwości oddziału i potrzeb 

rodziców; 

5) realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, 

ze szkołami, organizacjami, instytucjami działającymi w środowisku oraz samorządem; 

6) zapewnia wychowankom warunki umożliwiające podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz własnej historii i kultury poprzez organizowanie 

zajęć o tematyce związanej ze zwyczajami i gwarą regionalną; 

7) podstawą pracy wychowawczej oddziału przedszkolnego jest gruntowne i systematyczne 

poznawanie wychowanków, ich rozwoju, warunków w jakich są wychowywani, wyjaśnienie 

przyczyn nieprawidłowości oraz podejmowanie działań kompensacyjnych we współdziałaniu z 

placówkami specjalistycznymi (pomoc psychologiczno-pedagogiczna). 

2. Oddział przedszkolny zapewnia opiekę dzieciom niepełnosprawnym, lecz nie wymagającym 

odrębnego trybu życia i specjalnej indywidualnej opieki, tzn. nie mogą to być dzieci  z poważnymi 

wadami fizycznymi i głębokim upośledzeniem umysłowym. 

3. Oddział przedszkolny realizuje zadania opiekuńcze odpowiednie do wieku dzieci, potrzeb 

środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w 

szczególności: 

1) zapewnia stałą opiekę wychowankom ze strony pracownika pedagogicznego w trakcie pobytu 

dziecka w oddziale przedszkolnym; 

2) zapewnia opiekę wychowankom ze strony nauczyciela i obsługi szkoły w trakcie zabaw, zajęć w 

terenie (spacery, wycieczki); 

3) pracę dydaktyczno-wychowawczą w oddziale przedszkolnym prowadzi jeden nauczyciel, w 

zależności od czasu pracy zatwierdzonego w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny, 

jeśli nie stanowi inaczej arkusz organizacyjny na dany rok szkolny; 

4) wszyscy wychowankowie oddziału przedszkolnego za zgodą rodziców winni być ubezpieczeni, 

koszt ubezpieczenia obciąża rodziców (prawnych opiekunów); 

5) w przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego 

zawiadomienia o tym dyrekcję szkoły; 
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6) w razie uznania oddziału przedszkolnego za epidemicznie zagrożony przez służby sanitarno-

epidemiologiczne, dyrektor zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia wszystkich 

rodziców i szczegółowego pouczenia ich o obowiązujących  w tym zakresie przepisach 

sanitarnych; 

7) wobec wychowanków nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego 

porozumienia z rodzicami, za wyjątkiem opatrunków i zabiegów ratujących życie; 

8) opiekę nad wychowankami oddziału przedszkolnego w drodze do szkoły i z powrotem sprawują 

rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nie upoważnione. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci; 

9) w celu zapewnienia opieki oraz poprawy bezpieczeństwa dzieci, w uzasadnionych przypadkach, 

szkoła może zorganizować dowóz dzieci do oddziałów przedszkolnych; 

10) praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania 

przedszkolnego albo programu autorskiego opracowanego przez nauczyciela edukacji 

przedszkolnej. 

§ 26. 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom wsparcia w 

zakresie psychologiczno-pedagogicznym. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i w oddziałach 

przedszkolnych polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i 

czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w oddziale przedszkolnym, 

szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu oddziału przedszkolnego, szkoły oraz w środowisku 

społecznym.  

3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w oddziałach przedszkolnych, 

szkole wynika w szczególności z: 

1) niepełnosprawności; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń edukacyjnych; 

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

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szkole rodzicom uczniów i 

nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Polega ona na wspieraniu rodziców 

i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów. 
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5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole uczniom udzielają nauczyciele oraz 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w 

szczególności psycholog, pedagog specjalny, logopeda, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

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

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

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

młodzieży. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) poradni; 

6) pomocy nauczyciela; 

7) pracownika socjalnego; 

8) asystenta rodziny; 

9) kuratora sądowego. 

10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

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

kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

5) porad, konsultacji oraz warsztatów. 

11. W oddziałach przedszkolnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie 

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

formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

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

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) porad i konsultacji. 

12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 8. 

13. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, 

w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 8. 
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14. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 5. 

15. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 4. 

16. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze 

terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba, że 

zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów. 

17. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w oddziałach przedszkolnych 

czy szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu oddziału przedszkolnego czy szkoły. 

Liczba uczestników nie może przekraczać 10. 

18. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju 

prowadzonych zajęć. 

19. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz ustalonych dla ucznia 

formach, okresie, a także wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, informuje się rodziców ucznia. 

 

§ 27. 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym 

ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w 

których poszczególne formy będą realizowane jest zadaniem zespołu, złożonego z nauczycieli, 

wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. 

2. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Formy,  okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wymiar godzin, 

oraz wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem są uwzględniane w indywidualnym programie 

edukacyjno- terapeutycznym (IPET), opracowanym dla ucznia. 

4. IPET określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem 

ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym w zależności od potrzeb z użyciem 

wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), wzmacnianie jego funkcjonowania w 

życiu szkoły oraz działania o charakterze  rewalidacyjnym lub socjoterapeutycznym; 

3) działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb zakres  współdziałania z 

poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, specjalistycznymi i innymi podmiotami działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci imłodzieży; 

4) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia; 
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5) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności 

ucznia w tym zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie. 

6) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w 

którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

 

5. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz 

zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od 

potrzeb z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w tym z poradnią specjalistyczną. 

6.  Program opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

7.  Program opracowuje się w terminie: 

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego 

realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie w oddziale przedszkolnym oraz w 

szkole podstawowej, 

2) 30 dni od dnia złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

8. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń 

albo nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem wyznaczony przez dyrektora. 

9.   Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 

szkolnym. Spotkania zwołuje koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej co najmniej z 

trzydniowym wyprzedzeniem. 

10.  Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje także okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności 

programu oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. Okresowej i wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się w zależności od 

potrzeb we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w tym specjalistyczną, a także, za 

zgodą rodziców ucznia, z innymi podmiotami. 

11. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności: 

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów; 

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, 

asystentów lub pomocy nauczyciela; 

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia w tym bariery i 

ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub 

szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego zajęcia 

edukacyjne indywidualnie, lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w 

programie także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z 

oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich 

przezwyciężenia. 

12. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach zespołu, a także w opracowaniu i 

modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor szkoły zawiadamia 

pisemnie w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i 

możliwości uczestniczenia w nim, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. 

13.  Rodzice ucznia otrzymują kopię programu oraz wielospecjalistycznej oceny. 
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14. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, jego rodziców, nauczycieli, 

lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób biorących udział w spotkaniu 

zespołu. 

 

§ 28. 1. Przyjęcie dziecka na zajęcia WWRD odbywa się po spełnieniu następujących 

wymagań: 

1) złożenie przez rodzica w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w 

Janowszczyźnie wniosku o zorganizowanie zajęć WWRD i zgody na udział dziecka w zajęciach 

WWRD; 

2) posiadania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie powołuje i 

koordynuje pracą zespołu WWRD, zwanego dalej zespołem. 

3. Zajęcia w ramach WWRD organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. 

Miesięczny wymiar godzin zajęć ustala dyrektor. 

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie w przypadkach 

uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny może wnioskować do organu prowadzącego o 

zwiększenie ilości godzin zajęć WWRD. 

5. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o 

zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka; 

2) psycholog; 

3) logopeda; 

4) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

6. Zespół WWRD działa zgodnie z przepisami prawa regulującymi organizację WWRD, statutem 

placówki oraz swoim regulaminem. 

7. Zespół WWRD ustala dla każdego dziecka  kierunki i harmonogram działań podejmowanych w 

zakresie WWRD i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i 

uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku 

utrudniającym jego funkcjonowanie. 

8. Zespół nawiązuje współpracę z: 

1) oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi 

podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia 

spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka; 

2) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego 

niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów 

medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka; 

3) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do 

ich potrzeb. 

9. Zespół opracowuje  i realizuje  z dzieckiem i jego rodziną indywidualny programu wczesnego 

wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę 

dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z 

dzieckiem. 
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10. Zespół ocenia postępy oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikuje i 

eliminuje bariery i ograniczenia w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w 

życiu społecznym. 

11. Zespół analizuje skuteczność pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadza zmiany 

w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planuje dalsze  działania w zakresie 

wczesnego wspomagania. 

12. Zespół zawiera z rodzicami dzieci kontrakt pisemny w którym ustalają zasady współpracy. 

13. W przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecność dziecka na zajęciach specjalista 

prowadzący zajęcia powiadamia Koordynatora Zespołu WWRD. Wskazane osoby kontaktują się z 

rodzicami dziecka wyjaśniając przyczyny nieobecności. 

14. Przerwanie realizacji zajęć może nastąpić na wniosek dyrektora w przypadku, gdy dziecko nie 

zgłasza się na zajęcia i nie można skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka. 

15. Dyrektor zapewnia niezbędne przyrządy oraz pomoce dydaktyczne do realizacji 

prowadzonych zajęć. 

16. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach WWRD ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie. 

17. Zajęcia w ramach WWRD są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, w celu 

rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych, zajęcia mogą być prowadzone w grupie 

nieprzekraczającej 3 dzieci. 

§ 29. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Biblioteka szkolna zajmuje pomieszczenia na terenie budynku szkolnego. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły oraz rodzice 

uczniów. 

4. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. 

5. Realizację celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez: 

1) gromadzenie zbiorów: 

a) księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury dla dzieci, 

b) czasopism przedmiotowo-metodycznych, literatury z zakresu pedagogiki i psychologii dla 

nauczycieli, 

c) pomocy audiowizualnych, multimedialnych. 

2) opracowanie zbiorów zgodne z obowiązującymi przepisami; 

3) udostępnianie zbiorów czytelnikom; 

4) organizację warsztatu czytelniczego; 

5) pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa 

oraz realizację programu „Przysposobienie czytelnicze i informacyjne”; 

6) współpracę z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem oraz innymi instytucjami; 

7) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

6. Organizacja pracy biblioteki: 

1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją 

roku szkolnego; 
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2) czas pracy nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy; 

3) systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne i 

nieprzydatne w pracy szkoły oraz zaczytane; 

4) czasopisma społeczno-kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma 

metodyczne przez 5 lat; 

5) inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora szkoły, co najmniej raz na 5 

lat (wówczas okres udostępniania księgozbioru jest skrócony); 

6) dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą bibliotekarza, zapewnia odpowiednie 

wyposażenie pomieszczenia warunkujące pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

7) wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, druków 

bibliotecznych, materiałów piśmienniczych oraz pomocy dydaktycznych; 

8) roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia 

dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej; 

9) wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu szkoły; 

10) biblioteka może prowadzić działalność w celu pozyskania dodatkowych środków na 

wzbogacenie księgozbioru. 

 

§ 30. 1. Świetlica realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze szkoły i jest z nią integralnie 

związana. Jako wewnątrzszkolna komórka wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich 

obszarach. 

2. Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu 

na dowożenie. 

3. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach, których liczebność nie powinna przekraczać 25 

uczniów.  

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia pozalekcyjne jako forma działalności opiekuńczo- 

wychowawczej szkoły. 

5.  Celem działalności świetlicy szkolnej jest: 

1) zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie uczniom 

słabszym pomocy w nauce; 

2) zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej; 

3) zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji; 

4) organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z 

opanowaniem materiału programowego; 

5) wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i 

umiejętności; 

6) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie 

różnorodnych form zajęć w tym zakresie; 

7) wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie 

wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań; 

8) organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia 

codziennego; 

9) kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy 

zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej; 
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10) organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie 

zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów; 

11) rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z 

wychowawcami klas 0-III; 

12) rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych itp. 

6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ma prawo powołać 

kierownika świetlicy bądź też przydziela nauczycielowi funkcję koordynatora pracy świetlicy 

szkolnej. 

7. Nauczyciele dokumentują pracę świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Świetlica prowadzi zajęcia od godziny 630 do 1615. 

9. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej  nieobjęte niniejszym statutem ustala 

regulamin wewnętrzny oraz regulamin zachowania się w świetlicy. 

 

§ 31. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła organizuje stołówkę. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których 

mowa w ust. 2, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych 

wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

4. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły z 

uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego refundowania opłat przez inny podmiot 

bądź szkołę. 

5. Szkoła zapewnia uczniom dwudaniowy gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego 

spożycia w czasie pobytu w szkole. 

6. W przypadku zagrożenia epidemicznego dyrektor ustala zasady funkcjonowania stołówki zgodnie 

z wytycznymi GIS 
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Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 32. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników, w tym administracyjnych i 

pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania pracowników szkoły regulują odrębne przepisy. 

3. Obowiązki pracowników niepedagogicznych, w tym administracyjnych i obsługi regulują 

oddzielne przepisy. 

§ 33. 1. Pracownicy pedagogiczni szkoły to: dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, 

nauczyciele, nauczyciel bibliotekarz, logopeda, pedagog, psycholog. 

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub problemowo- 

zadaniowe, których pracą kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek 

zespołu. Do zadań zespołów m.in. należy: 

1) wybór i ewaluacja programów nauczania; 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju 

uczniów; 

3) tworzenie wewnątrzszkolnych programów i planów; 

4) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich oraz innowacyjnych programów nauczania; 

5) diagnozowanie poziomu zagrożenia uczniów patologiami społecznymi; 

6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

3. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) sporządzanie rozkładu materiału - planu wynikowego z zajęć edukacyjnych danej klasy; 

2) inicjowanie, organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanie 

pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz rozwoju zainteresowań i uzdolnień ucznia 

w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów (zgodnie z zaleceniami zespołu koordynacyjnego oraz 

placówek specjalistycznych); 

3) sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności; 

4) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami 

współczesnej dydaktyki; 

5) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak 

najlepszych wyników; 

6) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-

wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, 

kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej; 

7) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce; 

8) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do 

czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska, kraju; 

9) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej; 

10) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki 

profilaktyczno-resocjalizacyjnej; 

11) systematyczna współpraca z domem rodzinnym; 

12) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia; 
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13) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju 

psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru; 

14) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się 

do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp.; 

15) prowadzenie klasopracowni, przejawianie troski o powierzony mu sprzęt, środki dydaktyczne, 

urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć 

wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy; 

16) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami dziecięcymi działającymi na terenie 

szkoły; 

17) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej; 

18) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań 

dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych; 

19) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej; 

20) prowadzenie (zleconego przez dyrektora) wychowawstwa klasy; 

21) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów 

organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela; 

22) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

23) pełnienie dyżurów przed lekcjami, na przerwach w wyznaczonych miejscach według zasad: 

a) nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z ustalonym przez dyrektora grafikiem, 

b) dyżury pełnione są od godziny 745 do zakończenia zajęć w szkole, podczas przerw 

międzylekcyjnych, 

c) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać 

niebezpiecznym zabawom, 

d) w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego, dyrektor lub upoważniony członek rady 

pedagogicznej wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru, 

e) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel dyżurny zawiadamia dyrektora 

szkoły. 

24) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły a wynikających z organizacji 

pracy szkoły; 

25) informowanie ucznia na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o 

przewidywanej ocenie okresowej (rocznej) z poszczególnych przedmiotów i zachowania, a w 

przypadku stopnia niedostatecznego i ocenie nagannej z zachowania- informowanie ucznia i 

rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku); 

26) przestrzeganie zapisów statutowych; 

27) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

28) egzekwowanie przestrzegania regulaminów klas i pracowni. 

4. Zadania nauczycieli dotyczące udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień: 

a) w oddziale przedszkolnym- obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), 

b) w szkole-obserwacja pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów: 
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− trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowe-ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub 

− szczególnych uzdolnień. 

2) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel 

niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym: 

a) w oddziale przedszkolnym- dyrektora, 

b) w klasach I-VIII- wychowawcę klasy. 

3) nauczyciel udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzi dokumentację 

zgodnie z przepisami; 

4) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele 

udzielający uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami, wnioski 

dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji. 

 

§ 34. 1. Uprawnienia nauczycieli przedstawiają się następująco: 

1) nauczyciel decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych stosowanych na swoich zajęciach edukacyjnych; 

2) jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, nauczyciel decyduje o treści programowej koła lub 

zespołu; 

3) ocenia postępy uczniów w zakresie swego przedmiotu lub bloku przedmiotowego zgodnie z 

zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

4) nauczyciel ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla 

swoich uczniów; 

5) nauczyciel czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły; 

6) nauczyciel ma prawo do zwrotu kosztów szkoleń, mających na celu podniesienie jego kwalifikacji 

zawodowych, jeżeli konieczność kształcenia wynika ze zmian organizacyjnych szkoły lub 

rozszerzenia wymogów kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) nauczyciel ma prawo wnioskować o stworzenie odpowiedniego zaplecza materiałowego 

umożliwiającego realizację zadań edukacyjnych; 

8) nauczycielom stażystom dyrektor szkoły przydziela opiekuna spośród nauczycieli kontraktowych 

bądź wyższych stażem, którzy współpracują ze sobą na mocy zawartego kontraktu. 

  

§ 35. 1. Nauczyciel odpowiada służbowo za: 

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

stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działa; 

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

  

§ 36. 1. Nauczyciel szkoły odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie 

lub karnie za: 

1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach  szkolnych, 

pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych; 

2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w wypadku 

pożaru; 
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3) zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia szkoły przydzielonego mu przez 

dyrektora szkoły, a wynikłego z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia; 

4) za uchybienia przeciwko porządkowi pracy wymierza się nauczycielowi kary porządkowe 

zgodnie z regulaminem pracy. 

 

§ 37. 1. Dyrektor szkoły powierza oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by 

wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania (z wyłączeniem przyczyn 

obiektywnych). 

3. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w ciągu trwania roku szkolnego w 

przypadku: 

1) przeniesienia nauczyciela; 

2) długotrwałej nieobecności; 

3) braku efektów pracy wychowawczej; 

4) jeżeli na ogólnym zebraniu rodziców zostanie zgłoszony wniosek o zmianie nauczyciela 

wychowawcy i opowie się za nim 51% obecnych na zebraniu rodziców (lub przynajmniej 2/3 

uczniów) po upływie przynajmniej 3 miesięcy nauki. 

 

§ 38. 1. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

proces jego  uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności: 

1) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w 

nauce; 

2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale i koordynacja działań wychowawczych 

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

zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

3) współpraca ze specjalistami, świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i 

trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, w organizacji 

odpowiednich form tej pomocy na terenie szkoły oraz informacji o działalności tego typu placówek 

pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania 

uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

4) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem 

pracy zadawanej im do wykonania w domu; 

5) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych 

sposobów udzielania im pomocy w nauce; 

6)  interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy 

napotykają na trudności, analizowanie problemów wspólnie z zespołem klasowym; 

7) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie 

pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne; 

8) organizowanie czytelnictwa uczniów, pobudzanie ich do współdziałania z nauczycielem 

bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego; 

9) zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem 

uczniów w różnych formach zajęć; 
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10) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i  

współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i 

przyjaźni; 

11) podejmowanie działań umożliwiających rozwijanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

12) kształtowanie postaw asertywnych; 

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na 

terenie klasy i szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi; 

14) utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie się 

udziałem uczniów w pracy tych organizacji; 

15) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole, poza nią, badanie przyczyn 

niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z 

zespołem uczniowskim, pracownikami pedagogicznymi i rodzicami; 

16) udzielanie szczególnej pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach życiowych i wychowawczych; 

17) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie  z pielęgniarką 

szkolną, rodzicami uczniów; 

18) wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w 

szkole i poza nią; 

19) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawie postępów w nauce i zachowania uczniów, 

indywidualne rozmowy z rodzicami; 

20) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich odbywających się co 

najmniej raz na kwartał; 

21) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności zgodnie z 

zarządzeniami, decyzjami, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej a w 

szczególności: 

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen klasy, 

b) pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni, itp., 

c) wypisywania świadectw promocyjnych i świadectwa ukończenia szkoły. 

22) zapoznanie uczniów i rodziców (opiekunów) z wymaganiami edukacyjnymi, z zasadami 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

23) organizowanie opieki i pomocy socjalnej wychowankom; 

24) wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego; 

25) tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów opiekuńczo-

wychowawczych; 

26) opracowanie planu pracy wychowawczej, uwzględniając opinię uczniów oraz rodziców, w 

ścisłym powiązaniu z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły; 

27) nauczyciel wychowawca sprawuje opiekę nad wychowankami w czasie spożywania posiłków w 

stołówce szkolnej; 

28) w porozumieniu z koordynatorem do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dyrektorem 

szkoły planuje udzielanie tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane. 

2. Wychowawca ma prawo do: 
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1) uzyskania pomocy merytorycznej lub psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy 

wychowawczej od dyrektora szkoły, instytucji wspomagających szkołę.; 

2) ustanawiania przy współpracy z klasową i szkolną Radą Rodziców własnych form wynagradzania 

i motywowania wychowanków. 

3. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za: 

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie.; 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (opiekunów) wokół programu wychowawczego 

klasy i szkoły.; 

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji 

szkolnej lub społeczno-wychowawczej.; 

4) prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy. 

 

§ 39. 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i 

tekstowych, 

c) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach, 

d) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie, 

e) prowadzenie różnych form informacji o książkach, 

f) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie 

pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości wycieczek do 

bibliotek pozaszkolnych, 

g) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom dziecięcym i 

kołom zainteresowań w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 

bibliotece i w przygotowaniu imprez czytelniczych. 

2) w zakresie pracy organizacyjnej: 

a) gromadzenie i ewidencję zbiorów, 

b) konserwację i selekcję zbiorów, 

c) opracowanie biblioteczne zbiorów, 

d) organizację warsztatu informacyjnego, 

e) organizację udostępniania zbiorów. 

3) w zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego: 

a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o 

czytelnictwie uczniów, 

b) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie 

uczniów do udziału w imprezach czytelniczych. 

 

§ 40. 1. Opiekę logopedyczną sprawuje logopeda szkolny. 

2. Do zadań logopedy należy: 

1) przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i 

pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, organizowanie pomocy 

logopedycznej; 
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3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono 

nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej 

współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

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

rodziców i nauczycieli; 

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o którym mowa w odrębnych przepisach. 

3. Bezpośredni nadzór nad szkolnym logopedą pełni dyrektor szkoły. 

§ 41. 1. Opiekę pedagogiczną sprawuje pedagog specjalny. 

2. Opiekę psychologiczną sprawuje psycholog szkolny. 

3. Do zadań psychologa należy: 

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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

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

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

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

potrzeb; 

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

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

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

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

predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

 

4. Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom; 

2) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 

3) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

5) wspieranie nauczycieli i wychowawców w: 
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a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 

jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy  

z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych   i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów. 

6)  współpraca  z zespołem opracowującym IPET i wopfu, 

7)  współpraca z instytucjami wspierającymi ucznia i rodziców ucznia,  

8)  rekomendowanie dyrektorowi szkoły działań zapewniających uczniom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi  aktywny udział w życiu szkoły oraz zapewnianiu 

dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

            9) przedstawia radzie pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego. 

 

§ 42. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

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

danego poziomu kształcenia; 

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

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 

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

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

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

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 43. 1. Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez dyrektora, z wyjątkiem tych, które w 

przepisach ustawy są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły. 

3. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje 

dyrektor szkoły. 

4. Do zadań wicedyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) pełnienie funkcji zastępcy dyrektora w czasie jego nieobecności; 

2) współprzygotowywanie z dyrektorem szkoły projektów następujących dokumentów programowo-

organizacyjnych: 

a) tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, 

b) wewnątrzszkolnych zasad oceniania, 

c) ewaluacji wewnętrznej, 

d) koncepcji pracy szkoły, 

e) planu nadzoru pedagogicznego, 



36 

 

f) dokumentacji dotyczącej kształcenia specjalnego i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

3) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości 

pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego; 

4) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy; 

5) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

6) diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły; 

7) hospitowanie zajęć edukacyjnych i prowadzenie dokumentacji hospitacji; 

8) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole i właściwych stosunków pracowniczych; 

9) udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej rodzicom na zebraniach 

śródokresowych; 

10) współpraca z Samorządem Uczniowskim; 

11) opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie; 

12) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli ustalonego w szkole porządku; 

13) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli; 

14) nadzorowanie pracy zespołów przedmiotowych, międzyprzedmiotowych, wychowawczych oraz 

problemowo- zadaniowych; 

15) organizacja zastępstw za nauczycieli; 

16) nadzór nad organizacją uroczystości państwowych, szkolnych oraz apeli; 

17) organizacja pracy świetlicy szkolnej; 

18) bezpośredni nadzór nad pracą kierownika gospodarczego; 

19) współorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

20) pełnienie funkcji koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

§ 44. 1. W szkole jest powołany koordynator ds. bezpieczeństwa. 

2. Funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa powierza dyrektor nauczycielowi bądź innemu 

pracownikowi szkoły. 

3. Koordynator do spraw bezpieczeństwa wykonuje następujące zadania: 

1) planuje działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych; 

2) analizuje potrzeby szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wnioskuje o podjęcie starań 

związanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji programów i projektów edukacyjnych 

promujących bezpieczeństwo; 

3) ocenia stan bezpieczeństwa szkoły i przedstawia wnioski na posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

4) wnioskuje o ujęcie niezbędnych priorytetów dotyczących poprawy bezpieczeństwa w planie pracy 

szkoły; 

5) korzysta ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz przekazuje uzyskaną wiedzę i umiejętności 

wszystkim pracownikom; 

6) dba o opracowanie i przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych; 

7) podejmuje działania mające na celu kształtowanie umiejętności zagospodarowani czasu wolnego i 

promowanie zdrowego stylu życia; 

8) podejmuje działania mające na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi treściami w 

Internecie. 



37 

 

4. Szczegółowy zakres zadań, tryb i sposób przekazywania wniosków wynikających z obserwacji 

i analiz koordynatora ds. bezpieczeństwa ustala dyrektor szkoły. 
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Rozdział 6 

Uczniowie szkoły podstawowej 
 

§ 45. 1. Do szkoły podstawowej uczęszczają  uczniowie od 7-go roku życia, do ukończenia 

klasy ósmej, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 18 roku życia. Przewiduje się możliwość przyjęcia 

do szkoły dziecka sześcioletniego po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci 7-letnie, które w danym roku kalendarzowym 

kończą odpowiednio 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do 

których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły. 

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko 6-letnie, 

jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole; 

4. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły 

podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia 

czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania 

dziecka na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie się do 

zajęć. 

 

§ 46. 1. Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego oraz ich prawa i obowiązki: 

1) do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku 2,5-6 lat; 

2) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem 

przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat nie dłużej niż do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może 

być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat; 

3) rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w oddziale przedszkolnym są zobowiązani złożyć 

u dyrektora szkoły prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka w terminie ustalonym w 

aktualnym regulaminie rekrutacji; 

4) w ciągu roku szkolnego przyjęć dzieci do oddziału przedszkolnego dokonuje dyrektor szkoły; 

5) dziecko ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- 

dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej: 

a) rozkład dnia oddziału przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb wynikających z 

rozwoju i warunków życiowych dzieci, 

b) w maksymalnym stopniu należy organizować zabawy i zajęcia na wolnym powietrzu. 

6) oddział przedszkolny zapewnia wyposażenie sal dostosowane do psychofizycznych cech dzieci; 

7) z uwagi na niedojrzałość fizyczną i umysłową dziecka oddział przedszkolny uznaje prawo do 

szczegółowej opieki, troski i życzliwego podmiotowego traktowania dziecka w procesie 

wychowawczo-dydaktycznym; 

8) oddział przedszkolny zapewnia dziecku ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy 

fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowanie jego godności osobistej. 

 

§ 47. Szczegółowe zasady rekrutacji reguluje regulamin rekrutacji uczniów do szkoły oraz 

dzieci do oddziału przedszkolnego. 
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§ 48. 1.  Uczeń ma prawo do: 

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

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego 

godności; 

3) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów 

oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień; 

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

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

światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów: 

a) ma prawo należeć do dowolnego koła zainteresowań działającego na terenie szkoły, 

b) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach. 

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

bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem uprawnionego nauczyciela; 

8) rzetelnego oceniania zgodnego z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 

9) opiniowania projektu oceny zachowania własnego oraz swoich kolegów; 

10) wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych oraz dni wolnych od zajęć; 

11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w 

organizacjach działających w szkole; 

12) organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za zgodą 

dyrektora szkoły; 

13) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym specjalistycznego, 

udzielanego na zasadach określonych  w statucie szkoły; 

14) zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego; 

15) korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

16) dyskrecji w sprawach osobistych; 

17) korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje szkoła i Rada Rodziców; 

18) wygłaszania na zebraniach lub w rozmowach z nauczycielami własnego zdania lub opinii na 

temat życia szkolnego, bez ponoszenia przykrych konsekwencji; 

19) odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora szkoły; 

20) odwoływania się od planowanej oceny okresowej lub rocznej z danego przedmiotu oraz oceny z 

zachowania; 

21) uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem 

wykonywania niektórych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii wydanej przez lekarza. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1)  systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 

2) systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych; 

3) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak 

najlepiej czas i warunki nauki; 

4) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz wszystkim pracownikom szkoły; 

5) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia; 

6) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia; 

7) przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; 
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8) szanować i chronić mienie szkolne; 

9) dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły; 

10) podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz władz 

samorządu uczniowskiego; 

11) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz; 

12) przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności, wandalizmu; 

13) szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka; 

14) przestrzegać zasad higieny osobistej oraz zdrowego trybu życia; 

15) wyglądać schludnie i estetycznie, w szczególności swoim wyglądem nie demonstrować 

przynależności do subkultur młodzieżowych; 

16) uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole; 

17) uczeń ma obowiązek przestrzegania zakazu przynoszenia telefonu komórkowego do szkoły i 

innych urządzeń elektronicznych (poza wyjątkowymi sytuacjami zdrowotnymi); 

18) przystąpić do egzaminu po klasie ósmej. 

 

3. Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Janowszczyźnie 

mają obowiązek: 

1) Przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa; 

2) Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela 

3) Szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w oddziale przedszkolnym 

4) Zachowywać porządek i czystość; 

5) Zgodnie współdziałać w zespole; 

6) Szanować prawa innych, w tym do zabawy; 

7) Szanować wytwory pracy innych; 

8) Stosować formy grzecznościowe; 

9) Akceptować indywidualność każdego dziecka; 

10) Przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych; 

11) Polubownie rozwiązywać konflikty; 

12) Dbać o swój wygląd; 

13) Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli. 

 

§ 49. 1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty w 

konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i 

środowiska w następujących formach: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) wyróżnienie przez dyrektora szkoły na apelu; 

3) przyznanie nagrody rzeczowej: dyplomy, książki itp.; 

4) wystosowanie przez dyrektora szkoły listu pochwalnego do rodziców/prawnych opiekunów; 

5) przyznanie stypendium naukowego, sportowego, artystycznego zgodnie z regulaminem 

stypendiów. 

2. Dla wyróżniających się uczniów Rada Pedagogiczna może nadać odznaki: wzorowy uczeń, 

wzorowy sportowiec: 

1) wzorowy uczeń- za średnią ocen powyżej 4,75 oraz wzorowe zachowanie; 

2) wzorowy sportowiec- za znaczące miejsca we współzawodnictwie sportowym wewnątrzszkolnym 

i międzyszkolnym oraz za wzorową sportową postawę “fair play”. 
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§ 50.1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia Statutu Szkoły i regulaminu Samorządu 

Uczniowskiego przewiduje się następujące kary: 

1) upomnienie lub nagana wychowawcy klasy; 

2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły; 

3) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na 

zewnątrz, udziału w wycieczkach lub imprezach organizowanych przez szkołę; 

4) skreślenie z listy uczniów szkoły z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły. 

2. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień. 

3. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do 

dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. 

4. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on 

poręczenie  samorządu uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy. 

5. Uczeń ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do 

Kuratora Oświaty w Białymstoku za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty 

wymierzenia kary. 

6. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może, w drodze decyzji, skreślić dziecko 

(nieobjęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym ani obowiązkiem szkolnym) uczęszczające do 

oddziału przedszkolnego z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie. 

7. Skreślenie dziecka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nie wymaga uchwały rady 

pedagogicznej. 

8. Dyrektor wydaje decyzję na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 

9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwalę uprawniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy 

wychowanków w następujących przypadkach: 

1) zaległości w należnych opłatach powyżej jednego miesiąca, 

2) nie uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 

1msc, 

3) ze względu na zachowanie dziecka, uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom 

uczęszczającym do oddziału przedszkolnego bezpieczeństwa lub zachowanie powodujące 

dezorganizacje pracy podczas zajęć, 

4) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia dziecka do oddziału 

przedszkolnego/szkoły choroby, dysfunkcji i innych zaburzeń dziecka, która uniemożliwia 

przebywania dziecka w grupie, 

5) innych ważnych przyczyn tkwiących po stronie rodziców lub opiekunów dziecka, np. brak 

współpracy ze szkołą i innych zachowań dziecka uniemożliwiających uczęszczanie oddziału, np. 

powodujących dezorganizację pracy oddziału bądź też placówki szkoły i inne. 

10. Tryb skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających: 

1)  uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą  

     być powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków; 

2) ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie 

     powinno uczęszczać do oddziału przedszkolnego, 

3) podjęcie uchwały o skreśleniu, 

4) pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o wszczęciu procedury mającej na 

celu skreślenie z listy i możliwość złożenia zastrzeżenia od podanej informacji, 

5) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do 

    odwołania w formie pisemnej w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia, 

6) po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków. 
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§ 51. 1.Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego 

kary. 

 

§ 52.1. Nauczanie domowe wymaga decyzji dyrektora. Decyzja może być podjęta pod 

warunkiem: 

1) złożenia wniosku przez rodziców/ prawnych opiekunów ucznia; 

2) dołączenia do wniosku oświadczenia rodziców o tym, że zapewnią warunki umożliwiające 

realizacje podstawy programowej oraz zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku 

szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.  

2. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje 

świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z 

zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia. Dziecku takiemu 

nie ustala się oceny z zachowania. 

3. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, następuje: 

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli dziecko nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

4. Szczegółowe zasady dotyczące egzaminu klasyfikacyjnego określają wewnątrzszkolne zasady 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 
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Rozdział 7 

Wolontariat 

 
§ 53. 1. W szkole działa wolontariat. 

2. Cele główne wolontariatu:  

1) rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów, w tym szacunku do drugiego 

człowieka; 

2) kształtowanie i wzmacnianie empatii oraz wrażliwości na potrzeby innych;  

3) aktywizowanie społeczności szkolnej do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego; 

4) wspomaganie inicjatyw o charakterze charytatywnym, artystycznym, kulturalnym.  

3.  Osoby odpowiedzialne za prowadzenie wolontariatu: 

1) dyrektor szkoły: 

a) powołuje opiekuna wolontariatu, 

b) nadzoruje i opiniuje działanie wolontariatu. 

2) opiekun wolontariatu - nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję; 

3) przewodniczący wolontariatu - uczeń szkoły będący wolontariuszem; 

4) wolontariusze - uczniowie szkoły współkoordynujący poszczególne akcje. 

4. Działalność wolontariatu może być wspierana przez: 

1) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami; 

2) nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

3) rodziców; 

4) inne osoby i instytucje.  

5. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania wolontariatu reguluje odrębny regulamin. 
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Rozdział 8 

Organizacja zajęć edukacyjnych  

w ramach kształcenia zawodowego 

 
§ 54. 1. W szkole funkcjonuje system doradztwa zawodowego dotyczący wyboru kierunków 

kształcenia oraz planowania kariery zawodowej uczniów.  

2. Zajęcia z doradztwa zawodowego są od 1 września 2017 roku zajęciami obowiązkowymi 

prowadzonymi w klasach. 

3. Doradztwo zawodowe powinno być realizowane w oparciu o program przygotowany przez 

nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole, dopuszczony przez 

dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program ten powinien zawierać treści 

dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach 

uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. 

4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są: 

1) w ramach lekcji z uczniami; 

2) przez udział w organizowanych przez szkołę spotkaniach z przedstawicielami właściwych 

instytucji i firm oraz organizacji; 

3) przez udział w organizowanych przez inne szkoły średnie dni otwartych w ramach zajęć z 

doradztwa zawodowego.  

5. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest:  

1) przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia;  

2) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach bezrobocia i adaptacji do nowych 

warunków pracy; 

3) przygotowanie ucznia do roli pracownika;  

4) pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i 

zawodowych.  

6. Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 

1) diagnozowanie zapotrzebowanie uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i 

kariery zawodowej;  

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

danego poziomu kształcenia;  

3) wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej informacji na temat: rynku pracy, 

trendów rozwojowych w świecie zawodowym, wykorzystanie posiadanych uzdolnień i talentów, 

instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym 

i zawodowym, programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych uczniom i ich rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym 

planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego 

poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat 

reguł i trendów rządzących rynkiem pracy;  

6) kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.; 
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7) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo, itp.) 

oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.  
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Rozdział 9 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania,  

klasyfikowania i promowania uczniów 

 
§ 55. 1. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach ucznia. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2)  zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i 

realizowanych w szkole programów nauczania  uwzględniających tę podstawę. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

§ 56. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie ćwierćrocznych oraz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali określonej w statucie szkoły; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w statucie 

szkoły; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
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§ 57. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

(prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę w sposób określony w statucie. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne 

prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu 

uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności dostosować wymagania  edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

 

§ 58. 1. Okres adaptacyjny w  klasie I i IV oraz ucznia nowo przyjętego trwa dwa tygodnie i 

rozumiany jest jako czas, w którym do dziennika lekcyjnego nie są wstawiane oceny oraz nie 

odbywają się sprawdziany wiadomości z wyjątkiem sprawdzianów diagnostycznych. 

2. Nauczyciel jest obowiązany zaplanować sposoby i formy oceniania oraz systematycznie 

oceniać postępy  w nauce uczniów. 

3. W klasach I-III oceną klasyfikacyjną śródroczną i roczną jest ocena opisowa dotyczy to także 

języka angielskiego. Ocena z religii/etyki wystawiana jest w skali sześciostopniowej (celujący, 

bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,  niedostateczny). 

4. Ocenę klasyfikacyjną w klasach IV-VIII wyraża się w skali sześciostopniowej: 

 

celujący  (cel) 6 

bardzo dobry (bdb) 5 

dobry (db) 4 

dostateczny (dst) 3 

dopuszczający (dop) 2 

niedostateczny (ndst) 1 

 

5. W zapisie ocen w dokumentacji przebiegu nauczania stosuje się następujące zasady: 
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1) oceny bieżące w klasach I-VIII wpisuje się cyfrą arabską (6, 5, 4, 3, 2, 1), a ćwierćroczne 

(podsumowujące osiągnięcia uczniów, będące propozycją ocen klasyfikacyjnych na dzień 15 grudnia 

oraz 15 maja) w klasach IV-VIII wpisuje się cyfrą arabską (6, 5, 4, 3, 2, 1) właściwą dla ocen 

słownych zgodnie z pkt 3.  

2) dopuszczalne jest w ocenianiu bieżącym oraz ćwierćrocznym stosowanie przy ocenach znaku „+” 

lub „-”  z wyjątkiem oceny celującej, przy której nie stawia się znaku „+” i oceny niedostatecznej, 

przy której nie stawia się „-”; 

3) oceny klasyfikacyjne w klasach IV-VIII wpisuje się słownie w pełnym brzmieniu (celujący, 

bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny); 

4) w klasach I-VIII dopuszcza się stosowanie elementów oceniania kształtującego. 

6. Ocenę do dziennika nauczyciel jest obowiązany wpisać niezwłocznie po jej wystawieniu. 

Oceny ze sprawdzianów diagnozujących nie są wpisywane do dziennika i nie mają wpływu na ocenę 

ucznia. 

7. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują Przedmiotowe Zasady Oceniania 

zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, klasyfikacji i promowania. 

8. Przedmiotowe Zasady Oceniania powinny zawierać: 

1) obszary oceniania; 

2) częstotliwość oceniania; 

3) wymagania edukacyjne; 

4) kryteria ocen; 

5) sposoby korygowania niepowodzeń; 

6) sposoby informowania rodziców o osiągnięciach edukacyjnych. 

9. Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria ocen: 

Stopień 
Stopień wyrażony 

słownie 
Ogólne kryteria ustalania stopni 

6 celujący 

(cel) 

Uczeń biegle opanował wszystkie wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej. Samodzielnie i twórczo stosuje je w praktyce.  

5 bardzo dobry (bdb) Uczeń opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej. 

Samodzielnie stosuje je w praktyce. 

4 dobry 

(db) 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej. 

Samodzielnie próbuje stosować  je w praktyce. 

3 dostateczny 

(dst) 

Uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności zawarte  

w podstawie programowej. Zdobytą wiedzę stosuje w praktyce często z pomocą 

nauczyciela 

2 dopuszczający (dop) Uczeń fragmentarycznie  opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej. Ma trudności w zastosowaniu zdobytej wiedzy nawet z pomocą 

nauczyciela 

1 niedostateczny (ndst) Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w 

podstawie programowej, co uniemożliwia kontynuację nauki na dalszym etapie 

edukacji. 

 

10. Przy ustalaniu oceny z techniki, plastyki i muzyki, należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć. 
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11. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego uwzględnia się oprócz wysiłku fizycznego 

wkładanego przez ucznia w wykonanie ćwiczeń, także jego systematyczny udział w zajęciach oraz 

aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 59. 1. Ocenianiu zdobytych umiejętności ucznia służą: 

1) sprawdziany pisemne: testy wyboru, testy otwarte, prace kontrolne (długie), krótkie formy 

pisemne (kartkówki); 

2) prace domowe; 

3) aktywność na lekcji; 

4) prace dodatkowe; 

5) udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, kołach przedmiotowych; 

6) inne działania wynikające z twórczej aktywności uczniów; 

7) inne wynikające ze specyfiki przedmiotu. 

2. Zakres wiedzy i umiejętności na sprawdzianie pisemnym (praca klasowa) powinien 

obejmować: 

1) treści podstawowe i treści ponadpodstawowe; 

2) może również zawierać treści wykraczające poza podstawę programową danego poziomu 

nauczania klasy. 

3. Wszystkie prace pisemne muszą być opatrzone punktacją lub komentarzem, a ich ocena 

obliczana według skali: 

 

Ocena Próg procentowy 

6 100% - 96% 

5 95% - 86% 

     4 85% - 70% 

3 69% - 47% 

2 46% - 29% 

     1 28% - 0% 

 

4. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, 

powinien go napisać w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

W szczególnych przypadkach termin ustala indywidualnie nauczyciel przedmiotu. 

5. Każda praca kontrolna jest zapowiadana i omówiony jest jej zakres treściowy na tydzień 

wcześniej przed jej terminem.  

6. Nauczyciel powinien sprawdzić pracę kontrolną najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od jej 

napisania. 

7. Uczeń może pisać nie więcej niż jedną pracę kontrolną w ciągu dnia. 

8. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianów pisemnych (trwających co 

najmniej 30 minut). Poprawa jest dobrowolna i tylko jeden raz w ciągu dwóch tygodni od 

wystawienia oceny, w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela. Uczniowi uznaje się 

wówczas jedynie ocenę wyższą, każda z otrzymanych ocen zostaje wpisana do dziennika. 

9. Nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje, że uczeń traci prawo do poprawy oceny. 

10. Prace kontrolne będą do wglądu u nauczycieli i należy je przechowywać do 15 września 
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następnego roku szkolnego. 

11. Krótkie prace (trwające nie dłużej niż 15-20 minut), sprawdzające niewielką część materiału 

(nie więcej niż 3 ostatnie lekcje)- kartkówki, nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela i nie 

podlegają poprawie. 

12. Nauczyciel może oceniać aktywność uczniów stosując skalę ocen. Ocena za aktywność nie 

może być oceną negatywną. 

13. Uczniowie mający braki w wiedzy i umiejętnościach mogą zwrócić się do nauczycieli z 

prośbą o udzielenie dodatkowej pomocy. 

14. Uczniowie wybitnie zdolni deklarujący udział w konkursach przedmiotowych mają 

możliwość rozwijania wiedzy pod kierunkiem nauczyciela w formie indywidualnej pracy z 

nauczycielem lub na zajęciach pozalekcyjnych. 

15.  Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności (prace klasowe) nie mogą być 

przeprowadzane w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych i feriach. 

 

§ 60. 1. Ocena zachowania obejmuje: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym - sumienność i systematyczność w wypełnianiu 

obowiązków szkolnych; 

2) przestrzeganie regulaminu szkoły i zarządzeń dyrektora szkoły: 

a) frekwencja, 

b) poszanowanie mienia szkoły, 

c) udział w życiu szkoły i klasy, 

d) reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

3) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych: 

a) kultura osobista, 

b) kultura języka, 

c) troska o zdrowie, nieuleganie nałogom, 

d) okazywanie szacunku wszystkim pracownikom szkoły, 

e) życzliwość i koleżeństwo wobec innych, zwłaszcza młodszych uczniów. 

2. Ćwierćroczna, śródroczna i roczna ocena zachowania w klasach I-III jest oceną opisową. 

3. Ocena ćwierćroczna, śródroczna i roczna zachowania w klasach IV-VIII ustalana jest według 

skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. W zapisie ocen w dokumentacji przebiegu nauczania oceny klasyfikacyjne wpisuje się w 

pełnym brzmieniu. 

5. Jeśli u ucznia 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. 

6. Roczną (ćwierćroczną, śródroczną) ocenę zachowania wystawia wychowawca na podstawie 

kryteriów: 
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1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) szanuje mienie szkolne oraz prywatne, dba o czystość i porządek w miejscu wspólnej pracy, 

estetykę pomieszczeń i wyposażenie szkoły, 

b) z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek; jest życzliwy, 

uprzejmy, otwarty na problemy innych, tolerancyjny, szanuje cudzą godność, 

c) dba o kulturę słowa, kulturalnie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników, 

d) troszczy się o własne zdrowie oraz higienę osobistą, dba o schludny wygląd (nie dopuszcza się 

makijażu, farbowania włosów i malowania paznokci), 

e) nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów i koleżanek, 

f) wzorowo przestrzega praw i obowiązków ucznia określonych w statucie, 

g) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska; aktywnie i twórczo 

włącza się w życie szkoły (Samorząd Uczniowski, koła zainteresowań, itp.) klasy, środowiska, 

reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

h) wychodzi z inicjatywą, podtrzymuje i twórczo rozwija szkolne tradycje, 

i) pilnie wypełnia obowiązki szkolne (np. przygotowanie do zajęć, odrabianie prac domowych), 

j) cechuje go wysoka kultura osobista, jest otwarty, odpowiedzialny i tolerancyjny w szkole i poza 

szkołą, 

k) systematycznie uczęszcza na zajęcia, w terminie do dwóch tygodni dostarcza 

usprawiedliwienia, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, dopuszczalne są spóźnienia po 

pisemnym usprawiedliwieniu rodzica, 

l) nie ma negatywnych uwag w dzienniku, 

m) nie spowodował trudnej do rozwiązania przez wychowawcę klasy sytuacji konfliktowej, w 

której potrzebna była interwencja pedagoga lub dyrekcji szkoły. 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) przeważnie przestrzega praw i obowiązków ucznia określonych w statucie, 

b) szanuje mienie szkolne oraz prywatne, dba o czystość i porządek w miejscu wspólnej pracy, 

estetykę pomieszczeń i wyposażenie szkoły, 

c) dobrze wypełnia obowiązki szkolne; w terminie dwóch tygodni usprawiedliwia nieobecności, 

d) zazwyczaj z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek; jest 

życzliwy, uprzejmy, otwarty na problemy innych, tolerancyjny, szanuje cudzą godność, 

e) stara się dbać o kulturę słowa, kulturalnie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i 

rówieśników, 

f) troszczy się o własne zdrowie oraz higienę osobistą, dba o schludny wygląd (nie dopuszcza się 

makijażu, farbowania włosów i malowania paznokci), 

g) nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów i koleżanek, 

h) zachowuje się bez większych zastrzeżeń, w przypadku drobnych przewinień odpowiednio 

reaguje na uwagę nauczyciela, potrafi przyznać się do błędu oraz naprawić wyrządzoną 

szkodę, 

i) wykonuje polecenia nauczycieli lub innych pracowników szkoły, 

j) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, włącza się w organizowanie imprez i uroczystości 

szkolnych oraz klasowych, 

k) reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach, 

l) sumiennie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków szkolnych, 

m) nie ma negatywnych uwag w dzienniku, ale zdarzają mu się nieliczne uwagi ustne nauczycieli, 



52 

 

n) nie spowodował trudnej do rozwiązania przez wychowawcę klasy sytuacji. 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) zazwyczaj przestrzega praw i obowiązków ucznia określonych w statucie, 

b) uczestniczy w życiu szkoły (klasy), włącza się w organizowanie imprez i uroczystości 

szkolnych (klasowych), 

c) szanuje mienie szkolne oraz prywatne, dba o czystość i porządek w miejscu wspólnej pracy, 

estetykę pomieszczeń i wyposażenie szkoły, 

d) dobrze wypełnia obowiązki szkolne; w terminie dwóch tygodni usprawiedliwia nieobecności, 

e) zazwyczaj z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek; 

f) jest życzliwy, uprzejmy, otwarty na problemy innych, tolerancyjny, szanuje cudzą godność, 

g) stara się dbać o kulturę słowa, kulturalnie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i 

rówieśników, 

h) stara się panować  nad emocjami, nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, nie znęca się 

fizycznie i psychicznie, 

i) troszczy się o własne zdrowie oraz higienę osobistą, dba o schludny wygląd (nie dopuszcza się 

makijażu, farbowania włosów i malowania paznokci), 

j) nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów i koleżanek, 

k) sporadycznie zdarzają mu się uwagi o niewłaściwym zachowaniu wpisane w dzienniku, 

l) w trudnych sytuacjach reaguje na wskazówki nauczycieli i wychowawcy jest skłonny do 

naprawienia wyrządzonej komuś krzywdy. 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) niekiedy przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, zdarza mu się nie reagować na uwagi 

i upomnienia nauczycieli i pracowników szkoły, 

b) wchodzi w konflikty z rówieśnikami, czasami zachowuje się agresywnie i wulgarnie w 

szkole, stwarza problemy wychowawcze,  

c) często nie wywiązuje się z obowiązków ucznia oraz zadań powierzonych przez nauczycieli, 

d) nie ulega nałogom, 

e) nauczyciele i pracownicy szkoły mają zastrzeżenia do zachowania, kultury osobistej ucznia, 

f) zdarza mu się powodować konflikty, w których rozwiązaniu konieczna jest interwencja 

pedagoga lub dyrekcji szkoły, 

g) nie wchodzi w konflikt z prawem, 

h) zdarza mu się niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły i poza nią, ale stara się je poprawić, 

wyciągnąć konstruktywne wnioski oraz współpracować z nauczycielami, wychowawcą, 

psychologiem i pedagogiem szkoły. 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) lekceważąco odnosi się do obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły, 

b) często bywa wulgarny, arogancki wobec kolegów i osób dorosłych, 

c) wdaje się w bójki, prowokuje kłótnie i konflikty, 

d) niszczy mienie szkolne i prywatne, 

e) nagminnie zaśmieca i brudzi w szkole, 

f) ulega nałogom,  

g) swoją postawą negatywnie wpływa na rówieśników, 

h) nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze, 

i) zdarza mu się stwarzać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów i osób dorosłych w 



53 

 

szkole, 

j) opuszcza zajęcia w szkole bez usprawiedliwienia. 

6)  ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nagminnie nie realizuje obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły, 

b) doprowadza do poważnych incydentów na terenie szkoły, a wszelkie metody dyscyplinujące 

(rozmowa z psychologiem, pedagogiem, dyrektorem szkoły, Policją, komisje opiekuńczo-

wychowawcze) nie przynoszą pożądanych skutków, 

c) bierze udział w szantażu, zastraszaniu lub kradzieży na terenie szkoły i poza nią, 

d) wszedł w konflikt z prawem, w wyniku czego został objęty nadzorem kuratora sądowego i 

nadal nie wykazuje poprawy zachowania. 

7. Uzasadnienie wystawionej oceny nagannej wychowawca przedstawia na posiedzeniu 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej i dołącza do protokołu. 

8.  Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

9. Ocena zachowania powinna aktywizować ucznia w procesie wychowania i motywować 

potrzebę doskonalenia własnego zachowania. 

10. Proponowaną ocenę zachowania uczeń powinien poznać przynajmniej na czternaście dni  

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

11. O przewidywanej ocenie nagannej uczeń i jego rodzice informowani są pisemnie na miesiąc 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

12. Wychowawca klasy posiada pełną pisemną dokumentację dotyczącą zachowania ucznia 

(notatki służbowe oraz potwierdzenie własnych działań dążących do poprawy zachowania ucznia). 

13. Nauczyciele uczący w danej klasie oceniają zachowanie uczniów na bieżąco, poprzez 

wpisywanie ocen według obowiązującej skali dopuszcza się stosowanie skrótów, uwag pozytywnych 

i negatywnych do dziennika . 

§ 61. 1. Powiadamianie rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych 

uczniów będzie odbywało się poprzez: 

1) spotkania z rodzicami (minimum 2 zebrania w semestrze dla każdej klasy); 

2) kontakty bezpośrednie rodzic - nauczyciel wg potrzeb (spotkania indywidualne); 

3) wizyty nauczyciela w domu ucznia - w zależności od potrzeb; 

4) rozmowy telefoniczne z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia; 

5) korespondencję listową - w zależności od potrzeb; 

6) zapis ocen i informacji w dzienniku; 

7) o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych wychowawca informuje rodziców na piśmie 

podczas zebrań; 

8) konsultacje nauczycielskie. 

2. W celu poprawy wyników edukacyjnych winni ze sobą efektywnie współpracować wszyscy 

członkowie społeczności szkolnej: nauczyciele, rodzice, administracja szkolna, instytucje 

wspierające rozwój Szkoły i rodziny. 

 

§ 62. 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie) i ustaleniu jednej oceny opisowej 

klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania. 
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2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie) z zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen z poszczególnych zajęć oraz oceny zachowania. 

3. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania. 

4. Klasyfikowanie roczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku 

szkolnym i ustaleniu jednej oceny opisowej klasyfikacyjnej z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjnego, opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu 

opisowej oceny zachowania. 

5. Klasyfikowanie roczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć w danym roku 

szkolnym z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjnego, opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu 

oceny zachowania. 

6. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

7. Ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

8. W terminie czternastu  dni przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym  posiedzeniem  

Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o 

przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawca o przewidywanej ocenie 

zachowania.  

9. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

powiadamia  rodziców (prawnych opiekunów) o grożącej śródrocznej (rocznej) ocenie 

niedostatecznej z zajęć edukacyjnych lub o nagannej ocenie zachowania. 

10. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a 

ocenę  zachowania- wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 

ocenianego ucznia.  

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

zachowania. 

12. Ocena z religii/etyki jest wliczana do średniej ocen, ale nie wpływa na promocję. 

13. Oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych są wliczane do średniej ocen. 

14. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu 

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

15. Semestralne oceny niedostateczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

wymagają pisemnego uzasadnienia nauczyciela prowadzącego poszczególne zajęcia. Pisemne 

motywacje stanowią uzasadnienie do protokołu z klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej. 

16. Ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w okresie 

(roku szkolnym) i nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 

17. Ocena śródroczna i roczna powinna być jawna i opatrzona komentarzem. 
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18. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

19. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 63. 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

2. Ucznia klasy I-III decyzją Rady Pedagogicznej można pozostawić na drugi rok w tej samej 

klasie tylko w wyjątkowych wypadkach na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 

wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klas I i II do klasy programowo wyższej w 

ciągu roku szkolnego. 

4. Począwszy od klasy IV do klasy VII uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

a uczeń klasy VIII świadectwo ukończenia szkoły, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia 

niedostatecznego. 

5. 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). 

6. Uczeń klasy IV-VII otrzymuje promocję z wyróżnieniem, a uczeń klasy VIII świadectwo 

ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji z wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych średnią ocen 4,75 lub wyższą i co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym 

paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”. 

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

8. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo 

najwyższej nie kończy szkoły. 

 

§ 64. 1. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli: 
1) nie był klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności; 

2) realizował na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki; 

3) spełniał obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, w tym przypadku: 

a) egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, 

muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zdającemu uczniowi nie ustala się oceny zachowania, 

c) w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej 

szkole stanowisko kierownicze (przewodniczący komisji) oraz nauczyciele zajęć edukacyjnych 

w danej klasie. 
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4) nie był klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, egzamin klasyfikacyjny 

odbywa się na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) za zgodą Rady Pedagogicznej. 

2. Pisemną prośbę o przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego (ust.1 pkt.4), wraz z 

uzasadnieniem, kierują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia do dyrektora szkoły (najpóźniej przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej). 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

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

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

dyrektora szkoły. Wyznaczony termin jest ostateczny. 

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

przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz 

ustalony stopień. 

8. Ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna wyższa od oceny niedostatecznej 

może być zmieniona drogą sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i 

ustnej. 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się wyłącznie w przypadku 

ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, na pisemną, 

odpowiednio umotywowaną prośbę rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły  

(z nie więcej niż dwóch zajęć edukacyjnych) w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel właściwego 

przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu w terminie 

uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). W skład komisji egzaminacyjnej 

wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze 

(przewodniczący komisji), nauczyciele zajęć edukacyjnych w danej klasie, dwóch nauczycieli z 

danej lub innej szkoły, którzy prowadzą takie same lub zbliżone zajęcia edukacyjne.  

 

§ 65. 1. Uczeń klasy IV-VIII, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

3. O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają 

wniosek w formie pisemnej do dyrektora szkoły, uzasadniając swą prośbę. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który ustala: 
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1) skład komisji przeprowadzającej egzamin, do której wchodzą: dyrektor szkoły lub nauczyciel 

zajmujący stanowisko kierownicze, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) egzamin ma formę pisemną, ustną lub ćwiczeń praktycznych w przypadku takich przedmiotów 

jak: plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne; 

3) termin egzaminu ustala się na ostatni tydzień ferii letnich. 

5. Treść zadań na egzamin poprawkowy proponuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne w porozumieniu z innymi nauczycielami tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego komisja sporządza protokół, do którego załącza 

pracę pisemną ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych lub o przebiegu ćwiczeń 

praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. 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. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych nie 

otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

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

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

klasie programowo wyższej. 

 

§ 66. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, 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 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

2. 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 szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -  przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną 

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
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c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

6. 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 (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1. 

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

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. Termin 

zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Po tym 

terminie ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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§ 67. 1. W miesiącu maju w klasie ósmej przeprowadzany jest obowiązkowy ogólnopolski 

egzamin poziomu umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą 

przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

2. Za organizację i przebieg egzaminu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

 

 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 
 

§ 68. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

4. Statut może być nowelizowany przez Radę Pedagogiczną w formie uchwały na wniosek 

Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego lub z własnej inicjatywy. 

 

 

 

Janowszczyzna, 27 stycznia 2023 r                                                               

                                                                                                                    Dyrektor Szkoły 

 

                                                                                                        Janusz Pawłowski  

 

 

 


