
 

  
P
A
G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

IM. JAKUBA WEJHERA  

W GÓRZE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
P
A
G

 

 

 

 

 

Niniejszy statut opracowano na podstawie  

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 

ze zm.)  

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),  

3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1762 ze zm.)  

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018r. poz. 1675); 

5) Akty wykonawcze do wymienionych ustaw. 
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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Przepisy definiujące 

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć  Szkoła Podstawowa im. Jakuba  Wejhera w Górze,  

2) Ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915), 

3) Ustawie Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ), 

4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły, 

5) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców - należy 

przez to rozumieć organy działające w szkole, 

6) Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły, oraz prawnych 

opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, a w 

przypadku uczniów z doświadczeniem migracyjnym w związku z wojną na Ukrainie, także 

osoby sprawujące nad nimi opiekę; 

7) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono jeden z 

oddziałów w szkole,  

8) Nauczycielu - należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

zatrudnionego w szkole, 

9) Organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Wejherowo, 

10) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą - należy przez to rozumieć 

Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.  

 

§ 2. 

Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole 

 

1. Szkoła Podstawowa w Górze jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Wejherowo, 

siedziba gminy: ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo. 

2. Siedziba szkoły znajduje się w Górze przy ulicy Szkolnej 4, 84-252 Góra. 

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.  

4. Nauka w szkole trwa osiem lat. 

5. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny. 

6. W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

7. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i 

uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

 

§ 3. 

Dokumenty regulujące pracę szkoły 
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1. Dokumentami, które  wyznaczają pracę Szkoły są: 

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, 

2) Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy,  

3) Regulamin Rady Pedagogicznej, 

4) Regulamin Rady Rodziców, 

5) Regulamin Samorządu Uczniowskiego, 

6) Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich, 

7) Regulamin wycieczek szkolnych, 

8) Regulamin pracy świetlicy, 

9) Procedury Regulujące Prawne Aspekty Postępowania Szkoły w sytuacjach trudnych 

wychowawczo i sytuacjach zagrożenia, 

10) Regulamin przyznawania punktów za wolontariat,  

11) Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, 

12) Regulamin Rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Górze, 

13) Regulamin Rekrutacji Dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Górze. 

 

§ 4. 

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne: 

1) z darowizn pochodzących od osób fizycznych i przedsiębiorstw, 

2) ze środków uzyskanych podczas przeprowadzonych aukcji, loterii, wyprzedaży, 

3) z wynajmu pomieszczeń szkolnych. 

3. W szkole organizowane jest kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 

będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w 

systemach oświaty innych państw. 

 

§ 5. 

 

1. Ustalona nazwa  Szkoła Podstawowa imienia Jakuba Wejhera  w Górze używana jest przez  

Szkołę w pełnym brzmieniu. 

2. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych  

przepisach. 

 

 Rozdział II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 6. 

Cele szkoły 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej 

podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz 
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opiekuńczej, w tym organizowaniu wolontariatu, działalności innowacyjnej oraz na 

współpracy ze stowarzyszeniami. 

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

zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności: 

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

specjalnych form pracy dydaktycznej; 

2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym 

czasie; 

4) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

5) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w 

szkołach i placówkach; 

6) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

7) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania 

oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności; 

8) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych. 

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

politycznych. 

4. Szkoła może przyjmować nauczycieli i studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą z 

poszczególnymi nauczycielami, zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

5. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawczo -profilaktyczne realizuje się w ramach zajęć 

edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

7. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) pierwszy etap edukacyjny - klasy I -III szkoły podstawowej, 

2) drugi etap edukacyjny - klasy IV - VIII szkoły podstawowej. 

8. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie oraz życie od chwili wejścia 

ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia. 

9. Szkołą zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej 

terenem. 
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10. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 

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

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

11. W szkole organizowane jest kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz 

osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w 

systemach oświaty innych państw. 

 

§ 7. 

 Zadania szkoły w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej 

  

1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki 

na kolejnym etapie edukacyjnym.  

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

3. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego ośmioletniej szkoły 

podstawowej według ramowego planu nauczania. 

4. Szkoła realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.  

5. Szkoła zapewnia pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

6. Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań poprzez udział w zajęciach 

pozalekcyjnych: 

1) koła zainteresowań i przedmiotowe, 

2) chór, 

3) zajęcia rekreacyjno-sportowe, 

4) gry i zabawy ogólnorozwojowe. 

7. Umożliwiając uczniom podtrzymanie tożsamości religijnej szkoła organizuje naukę religii. 

Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów zatwierdzonych przez właściwe 

władze kościelne. W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż, można także 

odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii 

mają zapewnioną w tym czasie opiekę lub na pisemną zgodę rodziców udają się do domu. 

8. Szkoła wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej i historycznej poprzez działania 

dydaktyczno-wychowawcze związane m.in. z patronem: konkursy, wycieczki, programy 

słowno-muzyczne, gazetki tematyczne. 

9. Rozwój zainteresowań realizuje się również poprzez : 

1) przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych, gminnych, 

powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych,  

2) wycieczki tematyczne, biwaki szkolne, 

3) udział w spektaklach teatralnych i seansach filmowych, 

4) spotkania z ciekawymi ludźmi związanych z regionem, ochroną środowiska, patronem, 

5) wskazanie możliwości rozwijania zainteresowań w placówkach pozaszkolnych, 

6) wskazanie uczniowi odpowiedniej lektury, 

7) indywidualną pracę z uczniem, 

8) uczestnictwo w konkursach, turniejach i olimpiadach. 
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10. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie o systemie oświaty oraz zgodnie z programem profilaktyczno- 

wychowawczym szkoły.  

11. W celu zapewnienia uczniom ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi 

przejawami patologii społecznej, w szkole prowadzona jest działalność profilaktyczna 

organizowana przez psychologa/pedagoga i wychowawców zgodna z programem 

wychowawczo - profilaktycznym szkoły i planem pracy wychowawczej. 

12. Organizuje współpracę z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 

pomoc dzieciom i ich rodzinom. 

13. W szkole można organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną.  

14. Wszyscy pracownicy szkoły mogą pracować w oparciu o założenia programowe SUS. 

 

§ 8. 

 Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły 

  

1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami od rozpoczęcia lekcji do momentu wyjścia z 

klasy ostatniego ucznia. 

2. W czasie przerw między zajęciami opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący. 

3. Sposób organizacji i przebieg dyżurów określa regulamin dyżurów nauczycielskich.  

4. Wychowawca klasy jest zobowiązany do przydzielenia każdemu uczniowi miejsca w 

ławce, dostosowanej do jego wzrostu. 

5. Nauczyciele mają obowiązek dopilnowania właściwego zajmowania miejsc przez uczniów 

(zgodnie z zaleceniami Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz poradni 

psychologiczno - pedagogicznych). 

6. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć poza terenem 

szkoły. Zajęcia rozpoczynają się od wyjścia uczniów ze szkoły i trwają do ich powrotu do 

budynku szkoły. 

7. Wychowawcy klas, organizujący wycieczki poza teren szkoły, winni wypełnić 

odpowiednią dokumentację wycieczek i po uzyskaniu akceptacji dyrektora, złożyć ją w 

sekretariacie szkoły. 

8. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek szkolnych reguluje regulamin wycieczek 

szkolnych. 

9. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych szkoła może zorganizować 

pomoc w formie dożywiania oraz doraźnej pomocy rzeczowej. 

10. Dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie nauczania indywidualnego oraz zajęcia wynikające z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego w porozumieniu z organem prowadzącym. 

11. Szkoła zapewnia uczniom mieszkającym 3 km i więcej od placówki dowóz autobusem 

szkolnym na zajęcia oraz powrót do domu. 

12. W czasie dowozów uczniowie objęci są opieką. 

13. Dyrektor szkoły, powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu wychowawcą. 

14. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca 

prowadzi swój oddział, w miarę możliwości przez okres kl. I - III i IV - VIII. 
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15. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 

1) z urzędu - z inicjatywy własnej na skutek niewywiązywania się z powierzonych      

 obowiązków, 

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 

16. W sytuacji losowej, w której przewiduje się zwolnienie lekarskie dłuższe niż 14 dni  

dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela, który pełni obowiązki wychowawcy  klasy na 

czas nieobecności. 

17. Wnioski, o których mowa w ust. 15 Dyrektor rozpatruje w terminie 14 dni i informuje o 

tym wnioskodawcę. 

 

§ 8a. 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

 

1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy 

współudziale poradni: 

1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów: 

a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 

b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia, 

2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 

3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją; 

4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może 

zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne; 

5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, 

uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych 

na terenie poradni. 

2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych 

korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci, 

2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin, 

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych, 

4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 

3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła 

nawiązuje współpracę z: 

1) inspektorem ds. nieletnich; 

2) kuratorem sądowym; 

3) Policyjną Izbą Dziecka; 

4) Pogotowiem Opiekuńczym; 

5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami 

Poprawczymi; 

6)  innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

 

§ 9. 
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Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

1.  Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-      

pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych odrębnymi  przepisami i 

uwzględnionych w statucie szkoły oraz w procedurze wewnątrzszkolnej. 

2. Pomoc udzielona uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych   

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia  oraz  rozpoznawaniu jego indywidualnych 

możliwości psychofizycznych. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i 

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Objęcie ucznia pomocą w szkole wymaga pisemnej zgody jego rodziców. 

4a. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

5. Pomoc  psychologiczno–pedagogiczną w  szkole organizuje dyrektor szkoły, a udzielają 

nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy, w szczególności 

pedagog, psycholog, logopeda i terapeuci pedagogiczni. 

5a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole 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 szkole, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 

5b. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w 

szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

6. W szkole i oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w 

trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 

1) klas terapeutycznych; 
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2) zajęć rozwijających uzdolnienia - organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

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

może przekroczyć 8 osób; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się - organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - organizuje się dla uczniów mających trudności w 

nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekroczyć 8 osób; 

5) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 

językowych. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, 

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10, 

d) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10, 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu -  

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 

a) zajęcia są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu 

na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą 

realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i 

wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych, 

b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem 

8) warsztatów; 

9) porad i konsultacji. 

6a. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

6b. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) Dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

6) pielęgniarki szkolnej; 
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7) pomocy nauczyciela; 

8) Poradni; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego; 

12) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6c. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób 

przyjęty w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

6d. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

6e. Godzina zajęć wymienionych w ust. 6 trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych 

przypadkach, o prowadzeniu zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, przy 

zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest 

to uzasadnione potrzebami ucznia. 

6f. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

6g. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

7. (uchylony)  

8. Szkoła współpracuje i współdziała z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w 

Wejherowie w miarę istniejących potrzeb i możliwości obu instytucji w ramach odrębnych 

przepisów. 

9. Współpraca z poradnią obejmuje: 

1) kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne, 

2) organizowanie treningów i warsztatów dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, prelekcji dla 

rodziców w miarę posiadanych środków finansowych, 

3) uczestnictwo w spotkaniach dla psychologów/pedagogów. 

10. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęć nadal 

organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

11. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, mają prawo do: 

1) organizacji dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych jako 

języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział                               

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

2) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których 

uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe; 

3) nauki języka i kultury kraju pochodzenia prowadzonej przez placówki dyplomatyczne lub 

konsularne kraju ich pochodzenia działające w Polsce albo stowarzyszenia kulturalno-

oświatowe danej narodowości; 
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4) nauki w oddziałach przygotowawczych; 

5) do wsparcia przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze 

pomocy nauczyciela jako asystenta międzykulturowego; 

6) organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych                       

dla obywateli polskich. 

12. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 11, są organizowane na warunkach określonych                                    

w odrębnych przepisach prawa. 

 

§ 10. 

 

1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

2. Rodzice mają prawo do informacji o postępach i zachowaniu dziecka poprzez udział w 

zebraniach klasowych organizowanych przez wychowawców zgodnie z odrębnym 

harmonogramem określonym na dany rok szkolny: 

1)  konsultacje z wychowawcą, 

2) rozmowy indywidualne po uprzednim umówieniu z nauczycielem, 

3) zbiorowe zebrania z rodzicami, 

4) udział w dniach  otwartych szkoły. 

3. Szkoła może angażować rodziców do współorganizowania imprez szkolnych oraz udział   

w wycieczkach szkolnych, warsztatach dla rodziców.  

 

§ 11. 

Zadania zespołów nauczycielskich 

 

1. W szkole funkcjonują dwa zespoły nauczycielskie. 

2. Tworzą je nauczyciele klas 0-III i IV-VIII. 

3. Każdy zespół spotyka się zgodnie z harmonogramem ustalonym na pierwszym spotkaniu. 

4. Pracę zespołów organizują przewodniczący (liderzy), wybrani spośród nauczycieli w 

głosowaniu jawnym. 

5. Prace zespołów nadzoruje dyrektor szkoły. 

6. Z każdego spotkania zespołu sporządza się protokół. 

7. Zadania zespołów nauczycielskich: 

1) dzielenie się swoimi doświadczeniami; 

2) rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych; 

3) wewnątrzszkolne doskonalenie się: poszukiwanie metod nauczania i wychowania 

skutecznych w danej grupie klasowej; 

4) śledzenie nowości dydaktycznych i wychowawczych; 

5) organizowanie imprez szkolnych dla dzieci klas O-III i IV-VIII; 

6) ustalenie zestawu programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych dla 

danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę  potrzeb; 

7) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów; 

8) współdziałanie w uzupełnianiu wyposażenia sal lekcyjnych w pomoce  dydaktyczne; 

9) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i  

eksperymentalnych programów nauczania; 
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10) przygotowanie zestawu programów nauczania oraz wyboru podręczników zgodnie z 

obowiązującym prawem oraz procedurą szkolną. 

8. Do zadań przewodniczącego zespołu należy: 

1) organizowanie pracy zespołu stacjonarnie lub on-line, 

2) organizowanie współpracy nauczycieli, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, 

4) organizowanie doradztwa metodycznego, szczególnie dla początkujących   nauczycieli, 

5) przydzielanie zadań nauczycielom z zespołu i egzekwowanie ich wykonania, 

9. W spotkaniach zespołów mogą uczestniczyć zaproszone osoby. 

10. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: przedmiotowe, międzyprzedmiotowe, wychowawcze 

lub inne zespoły problemowo zadaniowe w zależności od potrzeb. 

 

Rozdział III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 12. 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w Szkole określa ustawa – Prawo 

oświatowe, dając im możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ich 

kompetencji. 

 

§ 13. 

Dyrektor Szkoły 

 

1.  Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

2.   Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1)  tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2)  podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz 

szkoły, 

3)  dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

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

podnoszenia kwalifikacji, 

4)  zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz 

omawiania trybu i form ich realizacji. 

3.  Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy Prawo oświatowe, należy w 

szczególności: 

1)  kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego w ramach którego: 



 

  
P
A
G

 

 

a) kontroluje: 

- przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

- przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole oraz efekty działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

b) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

- diagnozę pracy szkoły, 

- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, 

- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad; 

3)  sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4)  realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

5)  dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 

6)  wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7)  współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8)  odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII szkoły, 

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

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej 

szkoły, 

10)  występowanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły, 

11)  przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły, 

12)  wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

13)  wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, 

po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo oświatowe, 

14)  kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej, 

15)  dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, na zasadach 

określonych w ustawie o systemie oświaty, 

16)  podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać 

od początku następnego roku szkolnego, 

17)  zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, w trybie i na warunkach 

określonych w ustawie Prawo oświatowe, 

18)  organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takiego nauczania, 

19)  ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 



 

  
P
A
G

 

 

20)  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, 

21)  ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania, w tym 

tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas 

na danym etapie edukacyjnym, 

22)  realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 

23) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia;  

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

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami w 

przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury 

organizacyjne postępowania; 

25) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających 

zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

4.  Do kompetencji dyrektora jako kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami należy w szczególności: 

1)  decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły, 

2)  decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

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

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

4) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

5)  sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą uczącymi się w szkole, 

6)  tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

7)  zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym, 

8)  zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

9)  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

10)  organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

11)  współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym w 

odrębnych przepisach, 

12)  administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 

5.  Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim. 

6.  Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

7. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór   pedagogiczny. 
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§ 14. 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych  

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy 

zatrudnieni w szkole nauczyciele. 

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1)  zatwierdzenie planu rozwoju szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

2a. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 2  o wynikach 

klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku gdy dyrektor szkoły 

nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga 

nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 

2b. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich 

szkoły, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ 

prowadzący szkołę. 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 

2) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

3) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania, zestawu 

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

4) projekt planu finansowego szkoły, 

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

6) propozycje dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

7) wnioski wobec obsady stanowisk kierowniczych, 

8) opiniuje pracę dyrektora szkoły dla organu prowadzącego, 

9) wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia, 

10) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata  albo 

do konkursu nikt się nie zgłosił, 

 11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, 

 l2) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

3a. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 
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których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3b.Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  

3c.Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy dyrektora szkoły, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 

członków rady pedagogicznej.  

3d. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

4. Uchwały Rady Pedagogicznej mają postać aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz 

spełnienia wymogów dla ich ważności (wyniki głosowania) odnotowane są w protokole  

posiedzenia. 

4a. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach 

związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych 

z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

5. (uchylony) 

6. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do 

użytku szkolnego. 

7. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku szkolnego     zaproponowany 

przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki    określone odrębnymi 

przepisami. 

8. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala Statut 

lub jego zmiany. 

10. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o 

odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz do dyrektora szkoły odwołanie nauczyciela  z innej 

funkcji kierowniczej w szkole. 

11. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

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

poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

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

 

§ 15. 

Rada Rodziców 

 

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

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
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5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Szkoły i określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,  

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli 

tych rad do rady rodziców szkoły, 

3) Rada rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców 

współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, 

władzami oświatowymi i gminnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami. 

6. Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze z 

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

ich rozliczania określa regulamin. 

7. Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należy: 

1) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 

2) współpraca z środowiskiem lokalnym i zakładami pracy, 

3) wyrażenie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole, 

4) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym i 

społecznym działającym w szkole, 

5) występowanie do Dyrektora Szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i 

przedmiotów nadobowiązkowych, 

6) wyrażenie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień  

awansu zawodowego, 

7) występowanie do Dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, 

8) delegowanie dwóch swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 

Dyrektora Szkoły, 

9) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programów działania szkoły      

 w zakresie wychowania oraz profilaktyki, 

10) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, 

11) opiniowanie wprowadzanych dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

8. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i 

wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie 

zdrowia uczniów. 

9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 

rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 

 

§ 16. 

Samorząd Uczniowski 

 

1.  Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada 

samorządu uczniowskiego. 

2.Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony 

przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 
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3.  Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4.  Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

5.  Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach 

dotyczących praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami, 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4)  prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem, 

6)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. 

 

§ 17. 

Zasady współdziałania organów szkoły 

 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego  szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 

swoich kompetencji. 

2. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

sporządzone i uchwalone do końca września. Kopie planów działania winny być  

przekazywane Dyrektorowi Szkoły.  

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

do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub  stanowisko  w danej 

sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania       przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany informacji  i poglądów. 

5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez 

swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej. 

6. Organy współdziałają wzajemnie w żywotnych interesach szkoły i ucznia. 

7. Dyrektor szkoły  zapoznaje organy z zarządzeniami władz oświatowych. Odbywa się to na:  

1) posiedzeniach rad pedagogicznych planowanych i nadzwyczajnych, 

2) spotkaniach z rodzicami,  

3) spotkaniach z samorządem uczniowskim, 
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4) na wspólnych spotkaniach przedstawicieli organów z dyrektorem szkoły. 

8. Do rozwiązywania sporów i konfliktów powołuje się komisję w składzie: 

1) przewodniczący organów szkoły; 

2) po dwóch przedstawicieli organów, ewentualnie mediator, negocjator. 

9. W przypadku nierozstrzygnięcia  sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie  trzech 

kolejnych posiedzeń, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego lub sprawującego 

nadzór pedagogiczny. Czas pracy komisji nie może przekroczyć 2 tygodni. 

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

11. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni. 

12.  Członkowie komisji wybierają  spośród siebie przewodniczącego komisji i  protokolanta. 

Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący organów szkoły. 

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

 

§ 18. 

Tryb postępowania oraz zasady rozstrzygania sporów 

 

1.  W razie zaistnienia w szkole sporu nie wynikającego ze złamania prawa, zainteresowany    

może zgłosić ustnie lub pisemnie wniosek o jego rozstrzygnięcie osobom wymienionym    w 

postanowieniach szczegółowych. Osoba, do której wpłynął wniosek, zobowiązana jest do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz poinformowania zainteresowane strony 

o sposobie rozstrzygnięcia sporu. W przypadku niezadowolenia ze sposobu rozstrzygnięcia 

sporu strony mają prawo odwołać się do osób zwanych w postanowieniach szczegółowych 

drugą instancją. Rozstrzygnięcie sporu przez drugą instancję jest ostateczne. 

2. Postanowienia szczegółowe. 

1) spór między uczniami tej samej klasy rozstrzyga wychowawca klasy; 

2) spór między uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny przy współudziale 

wychowawców, drugą instancją rozstrzygającą spór jest dyrektor szkoły; 

3) spór między uczniem a pracownikiem szkoły rozstrzyga wychowawca ucznia, drugą 

instancją rozstrzygającą jest dyrektor szkoły; 

4) spór między pracownikiem szkoły, a rodzicem rozstrzyga dyrektor szkoły; 

5) spory między pracownikami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły; 

6) spory między samorządem uczniowskim, radą pedagogiczną, radą rodziców rozstrzyga 

dyrektor szkoły, drugą instancją rozstrzygającą jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

lub organ prowadzący szkołę. 

3. W sytuacji zawieszenia zajęć i prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i narzędzi 

do kształcenia na odległość, komunikacja pomiędzy organami prowadzona jest drogą 

elektroniczną. 

 

 Rozdział IV  

ORGANIZACJA  PRACY SZKOŁY  

§ 19. 
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1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. 

1)  kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2)   klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

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

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

czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.. 

3a. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia: 

1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  

w ciągu dnia. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym 

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

5. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje 

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

należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

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

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

7. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października  każdego roku, 

obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten jest świętem wszystkich pracowników 

oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. 

8. Rok szkolny składa się z dwóch półroczy. 

1) I półrocze rozpoczyna się 1 września i kończy w ostatnim dniu wystawiania   

klasyfikacyjnych ocen śródrocznych (termin wystawiania ocen ustala dyrektor szkoły i 

zamieszcza go  w planie organizacji roku szkolnego), 

2) II półrocze rozpoczyna się od następnego dnia po wystawieniu ocen klasyfikacyjnych 

śródrocznych i trwa do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

w danym roku szkolnym. 

9. Rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowany jest w pięciu dniach tygodnia. 

10. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne – 

dziesięciominutowe oraz tzw. dużą przerwę – dwudziestominutową. 

11. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może skrócić lub przedłużyć czas trwania   

godziny lekcyjnej, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym    

rozkładzie zajęć. 

 

§19a 

 

1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 
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2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski 

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne; 

3) temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych nie przekracza 18°C; 

4) występuje przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych.  

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie 

uczniów. 

3. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2, mogą być wydane także ustnie, 

telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków 

łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie 

protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

4. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy 

wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w 

zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

5. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia: 

1) WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY - organizowanie jednocześnie zajęć w formie 

tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość; 

2) WARIANT ZDALNY - organizowanie zajęć w formie kształcenia na odległość, zgodnie 

z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia 

na odległość. 

6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, są realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1, lub 

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub 

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych 

działań, lub 

4) w inny sposób niż określone w pkt 1-3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia 

i wychowania. 

7. Dyrektor może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować 

tygodniowy rozkład zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu realizacji tych zajęć. O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć dyrektor 

niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

§ 20. 

Arkusz organizacji szkoły 

 

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w terminie do dnia 21 kwietnia danego 

roku. Arkusz Dyrektor przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym 

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego 

roku. 
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3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli. 

 

 

 

§ 21. 

Organizacja oddziału szkolnego 

 

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

jednorocznym kursie nauki, danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim, ramowym planem 

nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do 

użytku szkolnego. 

2. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25. 

3. Jeżeli do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, w okresie od rozpoczęcia do 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zostanie przyjęty z urzędu uczeń 

zamieszkały w obwodzie tej szkoły, dyrektor może: 

1) zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale powyżej liczby 25, nie więcej jednak niż o 2, 

albo; 

2) podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego oraz po poinformowaniu rady 

oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo oświatowe. 

3a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, liczba uczniów w oddziale zwiększy się 

więcej niż o 2, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli 

dany oddział. 

3b. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą 

uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

4. Dziecko w wieku od 3-go do 5-go roku życia ma prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego, a obowiązkowym rocznym wychowaniem przedszkolnym obejmuje się 

dzieci 6-cio letnie. 

5. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż o jeden rok. 

7. Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można odroczyć 

obowiązek szkolny nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,  w 

którym dziecko kończy 9 lat. W przypadku odroczenia dziecko będzie kontynuowało 

przygotowanie przedszkolne. 

8. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich i młodszych. 

 

§ 22. 
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Tygodniowy rozkład zajęć 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne 

zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala 

nauczyciel poszczególnych oddziałów w klasach I-III. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów opracowuje się  

z uwzględnieniem: 

1) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) różnorodności zajęć w każdym dniu, 

3) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu,  

z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. 

 

§ 23. 

 

1. W przypadku posiadania odpowiedniej ilości środków finansowych oraz pomieszczeń w 

klasach IV – VIII, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

przez uczniów ćwiczeń laboratoryjnych, można dzielić na grupy z przedmiotów: 

1) języki obce nowożytne, 

2) informatyka; 

3) kultury fizycznej. 

2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy 

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

szkołę. 

3. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach liczących 

nie więcej niż 26 uczniów. Mogą być prowadzone oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. W 

przypadku małej liczby dziewcząt lub chłopców, mogą być tworzone grupy międzyklasowe 

lub międzyoddziałowe. 

4. Podział na grupy musi być uwidoczniony i zatwierdzony w arkuszu organizacji szkoły. 

5. (uchylony) 

 

§ 24. 

 

1. Niektóre przedmioty, zajęcia nadobowiązkowe, (np.: dodatkowy język obcy nowożytny) 

są realizowane wg programu dopuszczonego do użytku szkolnego przez MEN lub programu 

nauczania ogólnego opracowanego przez nauczyciela samodzielnie lub z wykorzystaniem 

programów wpisanych do wykazu MEN i wprowadzonego do szkolnego zestawu programów, 

koła wiedzy, na których nauczyciele poszerzają – w stosunku do realizowanego programu 

nauczania – zasób wiadomości i umiejętności uczniów, inne zajęcia (np.: zespoły 

artystyczne), na których nauczyciele realizują za wiedzą dyrektora szkoły opracowany przez 

siebie program oraz zajęcia pozalekcyjne, np.: zajęcia sportowo-rekreacyjne, gimnastyki 
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korekcyjnej dla klas IV-VIII, zespoły dydaktyczno-wyrównawcze dla klas IV- VIII mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych. 

2. Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne organizowane są za zgodą organu prowadzącego szkołę 

w ramach posiadanych środków. 

 

 

§ 25. 

Biblioteka 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią  szkolną służącą zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań 

uczniów, realizacji zadań do doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; umożliwia prowadzenie pracy twórczej. 

2. Biblioteka jest również ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz 

ośrodkiem edukacji o regionie. Stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego 

czytelników. Rozwija kompetencje czytelnicze uczniów poprzez organizację konkursów 

wewnątrzszkolnych, umożliwia uczestniczenie w konkursach pozaszkolnych, w organizacji 

poczytanek oraz współpracuje z innymi ośrodkami kultury. 

3. W skład biblioteki wchodzą: 

1) wypożyczalnia, 

2) czytelnia. 

4.  Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie, 

2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, 

3) rodzice, 

4) inne osoby – za zgodą Dyrektora Szkoły. 

5.  Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. 

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

1) zapewnia pomieszczenie i wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 

2) powierza jednemu nauczycielowi bibliotekarzowi obowiązek koordynowania pracy       

biblioteki, 

3) inspiruje i koordynuje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu,   

4) systemu edukacji czytelniczej w szkole, 

5) zatwierdza regulamin biblioteki, 

6) zarządza przeprowadzenie scontrum zbiorów bibliotecznych oraz odpowiada za 

protokolarne przekazanie biblioteki, jeżeli następuje zmiana pracownika. 

7. Biblioteka gromadzi materiały biblioteczne kierując się zapotrzebowaniem uczniów 

nauczycieli, rodziców, analizą obowiązujących w szkole programów i oferty rynkowej oraz  

możliwościami finansowymi. Biblioteka gromadzi materiały niezależnie od nośnika 

fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne,   

elektroniczne). 

8. Wydatki biblioteki finansowane są z budżetu szkoły i innych ofiarodawców. Propozycje  

wydatków na zakup zbiorów i wyposażenie biblioteki nauczyciel bibliotekarz uzgadnia z   

dyrektorem szkoły. 

9.  Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb osób z niej korzystających. 
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10. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki normuje regulamin wypożyczalni i czytelni 

zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

11.  Kierunkami pracy biblioteki jest: 

1)  zaspokajanie zgłaszanych przez czytelników potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 

2) współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej 

uczniów, 

3) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły, w tym 

programów nauczania, wychowania i profilaktyki oraz w pracy twórczej, 

4) pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianie umiejętności przetwarzania i 

przyswajaniu informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału 

komunikacyjnego, 

5) szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są 

zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela 

w życiu społecznym, 

6) współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej. 

 

§ 26. 

Świetlica 

 

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności  Szkoły jest świetlica. 

2. Zajęcia w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy 

3. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze 

względu na: 

1) czas pracy rodziców, 

2) organizację dojazdu do szkoły, 

3) inne ważne okoliczności. 

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

w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

5. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły. 

5a.Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie 

może pozostawać więcej niż 25 uczniów. 

6. Świetlica prowadzi dokumentację pracy wychowawczo-opiekuńczej: 

1)  roczny plan pracy, 

2) dziennik zajęć. 

7. Podstawową formą pracy świetlicy szkolnej jest organizowanie i przygotowanie: 

1) zadań i ćwiczeń samodzielnie wykonywanych przez dzieci, 

2) gier i zabaw ruchowych, 

3) odrabiania zadań domowych, 

4) zajęć muzycznych, plastycznych, 

5) spacerów wycieczek, 

6) uroczystości, imprez szkolnych, itp. 

8. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem. 
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§ 27. 

 Religia i etyka 

 

1. Nauka religii i etyki jest organizowana w szkole na życzenie rodziców uczniów wyrażone 

w formie pisemnej. Nie musi być ono ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast 

zostać zmienione. 

2. Po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.  

3. Uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii i etyki szkoła zapewnia opiekę. 

4. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcję religii lub etyki w przypadku, gdy nie jest ona pierwszą 

lub ostatnią lekcją w danym dniu, ma obowiązek przebywać w innej klasie lub   w świetlicy 

szkolnej pod opieką wskazanego wcześniej nauczyciela.  

5. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcję religii lub etyki  w przypadku, gdy jest ona pierwszą 

lub ostatnią lekcją w danym dniu może na podstawie pisemnej zgody rodzica pozostać lub 

być zwolnionym do domu. 

6. Zajęcia z etyki lub religii są organizowane nawet dla jednego ucznia.  

7. Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia.  

8. Nie wprowadza się jakichkolwiek dodatkowych informacji ujawniających, czy ocena 

dotyczy religii czy etyki.  

9. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę, bez jakichkolwiek 

adnotacji.  

10. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania etyki. Dyrektor, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez 

nauczyciela program i wpisuje go do szkolnego zestawu programów nauczania.  

11. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają właściwe władze zwierzchnie 

kościoła lub związku wyznaniowego, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. 

Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego w przypadku kościoła 

katolickiego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.  

10. Nauczyciele religii i etyki wchodzą w skład rady pedagogicznej.  

11. Nauczyciele religii i etyki mają obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego oraz innej 

dokumentacji przebiegu nauczania.  

12. W celu umożliwienia odbycia rekolekcji wielkopostnych uczniom uczestniczącym w 

lekcjach religii szkoła odpowiednio organizuje zajęcia edukacyjne.  

 

§ 28. 

Wychowanie do życia w rodzinie  

 

1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej szkoła organizuje w ramach planu zajęć 

dydaktycznych realizację treści programowych – „Wychowanie do życia w rodzinie”.  

2. Na początku każdego roku szkolnego, przed przystąpieniem do realizacji zajęć, 

wychowawcy klas podczas klasowych spotkań informacyjnych, zapoznają rodziców  uczniów 

z zasadami organizacji zajęć „Wychowania do życia w rodzinie”, z zakresem treści 

programowych i celami tych zajęć.  
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3. Za przeprowadzenie spotkań odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.  

4. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi szkoły w 

formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.  

5. Uczeń, którego rodzic zgłosił rezygnację z udziału w zajęciach, w przypadku, gdy nie jest 

ona pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, ma obowiązek przebywać w innej klasie lub 

w świetlicy szkolnej pod opieką wskazanego wcześniej nauczyciela.  

6. Uczeń, którego rodzic zgłosił rezygnację z udziału w zajęciach, w przypadku, gdy jest ona 

pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu może na podstawie pisemnej zgody rodzica 

pozostać lub być zwolnionym do domu. 

7. Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie wpływają na 

promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia 

 

§ 29. 

Doradztwo zawodowe 

 

1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów, przez prowadzenie zaplanowanych i 

systematycznych działań w celu wspierania dzieci, uczniów w procesie rozpoznawania 

zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji 

edukacyjnych i zawodowych w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i 

zawodu. 

2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkole/oddziale przedszkolnym 

obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi 

zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

3. Działania z zakresu doradztwa w klasach I-VI obejmują orientację zawodową która ma na 

celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec 

pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

4. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII mają na celu wspieranie 

uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego 

etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji 

zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.  

5. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego; 

2) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęciach z wychowawcą. 

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

umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły. 

7. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań 

związanych z doradztwem zawodowym oraz inne osoby zatrudnione w szkole. 

8. Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora/Doradca zawodowy realizuje następujące zadania 

z doradztwa zawodowego: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 



 

  
P
A
G

 

 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program 

doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;  

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie 

realizacji doradztwa zawodowego 

5) koordynowanie działalnością informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

6) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego. 

9. W przypadku braku doradcy zawodowego zadania realizuje wskazany przez dyrektora 

szkoły nauczyciel, w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem, pedagog lub 

psycholog. 

10. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z: 

1) poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

2) biblioteką pedagogiczną; 

3) organem prowadzącym; 

4) urzędem pracy; 

5) pracodawcami, organizacjami pracodawców; 

6) samorządami gospodarczymi lub innymi organizacjami gospodarczymi; 

7) Stowarzyszeniami samorządowymi lub zawodowymi; 

8) placówkami kształcenia ustawicznego oraz centrami kształcenia zawodowego, 

umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

9) szkołami ponadpodstawowymi oraz wyższymi. 

11.W ramach współpracy podmioty wymienione w ust. 10 mogą w szczególności 

organizować wizyty zawodoznawcze. 

12. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na 

odległość Doradca pozostaje do dyspozycji Dyrektora i kontynuuje realizację 

wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy w razie pytań ze 

stron uczniów pozostaje do ich dyspozycji. 

 

§ 30. 

Organizacja pracy i nauczanie języka mniejszości  

w tym języka regionalnego - kaszubskiego w szkole 

 

1. W szkole umożliwia się uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej w tym kaszubskiej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla 

polskiego i kaszubskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości 

kultur Europy i Świata.  

2. Zachowanie poczucia tożsamości etnicznej - kaszubskiej, poznanie historii regionu i jego 

języka szkoła realizuje poprzez wyrażenie woli uczestnictwa uczniów w zajęciach z języka 

kaszubskiego i własnej historii i kultury. 

3. Nauczanie języka kaszubskiego odbywa się w oparciu o rozporządzenia MEN. 
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4. Nauczanie języka kaszubskiego odbywa się na podstawie składanego wniosku. Wniosek 

ten dotyczy całego etapu edukacyjnego I- III i IV- VIII nauki ucznia w danej szkole. 

5. Na podstawie tego samego wniosku dyrektor organizuje dla ucznia naukę własnej historii   

i kultury (począwszy od II etapu nauczania) dla uczniów klasy V i VI. 

6. Wnioski należy składać w terminie do 20 września roku, w którym rozpoczęta zostanie 

edukacja. W celach organizacyjnych zaleca się jednak złożenie wniosku do 31 sierpnia. 

7. Nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia 

(zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów  obowiązkowych, liczy się do 

średniej ocen i ma wpływ na klasyfikację i promowanie). 

8. Nauka języka kaszubskiego odbywa się w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Przy czym 2 

godziny realizowane są w formie godzin dydaktycznych. Natomiast 1 godzina może być 

kumulowana i wykorzystana na organizację warsztatów i wycieczek o tematyce regionalnej. 

9. Grupy uczące się języka kaszubskiego nie mogą być mniejsze niż 7 osób. W przypadku 

mniejszej liczby uczniów dyrektor organizuje grupy międzyoddziałowe. 

10. Nauczanie własnej historii i kultury jest równoznaczne z zaliczeniem tych zajęć w 

wymiarze 25 godzin dydaktycznych w roku szkolnym i zaliczenie ich do zajęć edukacyjnych 

ucznia (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, nie liczy 

się do średniej ocen i nie ma wpływu na klasyfikację i promowanie). 

11. Uczeń może zrezygnować z nauki j. kaszubskiego. Rodzic składa pisemne oświadczenie 

do dyrektora szkoły i nie później jak do 29 września roku szkolnego, którego dotyczy ta 

rezygnacja. Zaleca się w celach organizacyjnych złożenie oświadczenia do 31 sierpnia. 

 

§ 31. 

Innowacje 

 

1. W szkole prowadzone są  innowacje pedagogiczne obejmujące wszystkie lub wybrane 

zajęcia edukacyjne. 

2. Innowacja pedagogiczna może zostać wprowadzona w całej szkole lub w oddziale. 

3. W zakresie działalności innowacyjnej szkoła może współpracować z organizacjami i 

stowarzyszeniami. 

 

§31a. 

 

1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są 

to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 

2. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment 

może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

eksperymentalnych. 

4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą 

być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działań. 
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5. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny. 

6.Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

 

Rozdział V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 32. 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących 

nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania reguluje Karta Nauczyciela, a pracowników niebędących 

nauczycielami określają przepisy ustawy Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami 

określają odrębne przepisy. 

 

§ 33. 

Zadania nauczycieli 

 

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

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

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

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

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

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i 

opiekuńczą. 

2a. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia 

pracowników, Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na zasadach 

i warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

2b. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele Szkoły wykonują następujące 

zadania:  

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z uczniami lub 

na ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;  

2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu 

zawodowym;  

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły. 

3. Do zadań nauczyciela należy: 

1)  realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

2)  efektywnie realizowanie przyjętego programu nauczania, 

3)  właściwie organizowanie procesu nauczania, 

4)  ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi zasadami 

oceniania, 

5)  dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy, 
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6)  zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz 

wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzeganie przepisów bhp i zarządzeń dyrektora 

szkoły w tym zakresie, 

7)  kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłoczne informowanie 

wychowawcy klasy o niezapowiedzianej nieobecności, 

8)  w miarę możliwości zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów, 

9)  indywidualizowanie procesu nauczania, 

10)  wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, 

11)  troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły, 

12) poinformowanie uczniów i rodziców, na początku każdego roku szkolnego, w pierwszych 

dwóch tygodniach września, o wymaganiach edukacyjnych dla danego poziomu kształcenia, 

13) wykorzystywanie wyników przeprowadzonych badań i sprawdzianów w celu  

podnoszenia jakości zajęć edukacyjnych i poprawy wyników nauczania, 

14) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej 

przez: 

a) bieżące zgłębianie najnowszej literatury dotyczącej dydaktyki, 

b) aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych, 

c)  współdziałanie w organizowaniu sal lekcyjnych i udział we wzbogacaniu ich w  środki 

dydaktyczne; 

15) umiejętna i systematyczna współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów oraz 

wychowawcami klas; 

16) włączanie rodziców w usprawnianie i urozmaicanie życia klasy; 

17) prowadzenie (ustalonej odrębnymi przepisami) dokumentacji pracy dydaktyczno-     

wychowawczej lub wychowawczo - opiekuńczej; 

18) prowadzenie dokumentacji szkolnej, podlegającej analizie i ocenie w ramach nadzoru  

dyrektora szkoły; 

19) ukończenie określonych przepisami kursów bhp oraz wykonywanie okresowych badań 

lekarskich; 

20) udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych. 

 

§ 34. 

Zadania wychowawcy 

 

1. Do zadań nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy należy tworzenie warunków 

wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia 

społecznego. W tym celu: 

1) opracowuje roczny plan pracy wychowawczej zgodny ze szkolnym programem 

wychowawczo-profilaktycznym, uwzględniając diagnozę problemów i potrzeb uczniów oraz 

zespołu, wdraża opracowany plan pracy wychowawczej po uzgodnieniu go z rodzicami 

uczniów, 

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie (grupie), koordynuje ich działalność 

wychowawczą w celu wdrażania jednolitego oddziaływania wychowawczego, organizuje 

opiekę indywidualną nad uczniami mającymi trudności w uczeniu się lub niewłaściwie 

funkcjonującymi w grupie, 
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3) współpracuje z rodzicami uczniów, klasową radą rodziców, systematycznie informuje o 

ich wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w 

programowe i organizacyjne sprawy klasy (grupy), 

4) współdziała z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą oraz innymi osobami i 

placówkami w celu uzyskiwania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków oraz 

doradztwa dla ich rodziców, 

5) podejmuje działania na rzecz integracji zespołu klasowego, 

6) organizuje uczestnictwo klasy (grupy) w życiu szkoły ze szczególnym uwzględnieniem 

kształtowania samorządności wśród uczniów. 

2. Do obowiązków nauczyciela wychowawcy należy: 

1) poinformowanie uczniów i rodziców o zasadach określonych w statucie szkoły, w tym 

szczególnie o zasadach oceniania zachowania, 

2)  ustalenie oceny zachowania zgodnie z zasadami określonymi w statucie, 

3) poinformowanie w ustalonym terminie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych, 

4) rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów danej klasy (grupy), a następnie, przy 

współpracy nauczycieli uczących oraz specjalistów, zaspokajanie tych potrzeb lub 

niwelowanie trudności, 

5) zapoznawanie uczniów z zapisami statutu szkoły, nauczanie o prawach człowieka, 

6) organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych wspierających ucznia w radzeniu sobie  

w sytuacjach przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami, 

7) rozpoznawanie odwołań od kar określonych w statucie szkoły, 

8) prowadzenie zebrań z rodzicami uczniów klasy wychowawczej, przekazywanie im 

wszelkich informacji na temat uczniów, klasy i szkoły; dbałość o prawidłowy obieg 

informacji, 

9) podejmowanie działań w celu zachowania ochrony danych osobowych ucznia i jego 

rodziny, 

10) prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Uprawnienia nauczyciela wychowawcy: 

1) współdecyduje z samorządem klasy (grupy) i rodzicami uczniów o programie działań  

wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy, 

2) ma prawo do uzyskania w swej pracy pomocy merytorycznej i psychologiczno - 

pedagogicznej od kierownictwa szkoły i instytucji wspomagających szkołę, 

3)  ma prawo wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i 

materialnych swoich wychowanków do odpowiednich organów; zapoznania się  z  opiniami, 

orzeczeniami poradni oraz lekarzy dotyczącymi uczniów, mającymi wpływ na jego 

funkcjonowanie w szkole,  

4) w indywidualnych przypadkach ustala formy, terminy i minimalną częstotliwość  

kontaktów wychowawcy i innych nauczycieli z rodzicami i ucznia, 

5) ma prawo żądania od rodziców oraz innych osób istotnych informacji oraz oświadczeń 

woli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, 

6) ma prawo do dodatku funkcyjnego zgodnie z obowiązującym przepisami prawa. 

4. Wychowawca ponosi odpowiedzialność służbową przed dyrektorem szkoły za: 

1) realizowanie celów wychowania i profilaktyki w swojej klasie (grupie), 
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2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół realizacji programu   

wychowawczego klasy i szkoły, 

3) prawidłowy obieg informacji, 

4) organizację opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących  w trudnej 

sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej, 

5) prawidłowość prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami dokumentacji uczniowskiej 

swojej klasy, 

6) prawidłowy i terminowy przepływ informacji pomiędzy szkołą, a uczniem i rodzicami 

ucznia. 

5. Nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem.   

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

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

7. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału: 

1) dokonuje wpisów danych osobowych ucznia do dziennika, 

2) wypełnia arkusze ocen, 

3) wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (karty 

klasyfikacyjne, pisemne motywacje ocen nieodpowiednich lub nagannych z zachowania, itp.), 

4) dokonuje innych wpisów, notatek o promowaniu, egzaminach, ukończeniu szkoły, 

5) wypisuje świadectwa na koniec roku szkolnego, 

6) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami, 

7) prowadzi rozliczenia po wycieczkach, imprezach, innych wydarzeniach klasowych itp. 

8) odnotowuje w dzienniku lekcyjnym wszystkie spotkania, kontakty z rodzicami  (rozmowy 

osobiste, telefoniczne, wysyłane zawiadomienia, itp) oraz ważne wydarzenia z  życia klasy, 

9) prowadzi dokumentację wychowawcy klasowego (plan wychowawczy, tematyka godzin 

wychowawczych i inne). 

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w 

tym zakresie placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych. 

9. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas, tj.:  

1) prowadzenia dziennika lekcyjny, wypełniania arkuszy ocen; 

2) sporządzania zestawień statystycznych dotyczących klasy; 

3) wypisywania świadectwa szkolnych;  

4) wykonywania inne czynności administracyjnych dotyczących klasy, zgodnie  

z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady 

pedagogicznej. 

 

§ 35. 

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego 

 

1.  Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
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uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 

stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  

do rozpoznanych potrzeb; 

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

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom  

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

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

psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania pedagoga/psychologa w 

trakcie kształcenia na odległość powinny również uwzględniać profilaktykę problemów 

związanych z obecną sytuacją, izolacją uczniów, odpowiedzialnością za swoje czyny w 

kontekście bieżących zaleceń dot. stanu epidemii. 

3. Pedagog/psycholog w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi 

porady i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami przy 

pomocy dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej. 

 

§36. 

Zadania logopedy 

 

1. Do zadań logopedy szkolnego należy w szczególności:  

1) przeprowadzenie 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 uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z 

nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;  

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, w zależności od 

rozpoznanych potrzeb;  

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

ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne;  

5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;  

6) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczego i profilaktyki;  

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
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3. Logopeda w trakcie prowadzenia kształcenia na odległość przygotowuje i przekazuje 

ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te 

ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel. 

4. Zobowiązuje się logopedę do wyboru ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

dziecka i możliwości do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie.  

5. Logopeda w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły prowadzi porady i 

konsultacje przy pomocy dostępnych środków komunikacji. 

 

§ 36a 

 

W szkole może być zatrudniony pedagog specjalny. Zakres zadań pedagoga specjalnego: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:  

a) podejmowaniu działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów 

w życiu szkoły, 

b) rozpoznawaniu 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, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu 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; 

2) współpraca ze specjalistami w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

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

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, 

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; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami/instytucjami; 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5. 

 

§ 36b 

 

W szkole może być zatrudniony terapeuta pedagogiczny. Do zadań terapeuty należy: 
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1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności 

oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

szkoły; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

6) rozpoznawaniu 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, 

7) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 37. 

Zadania nauczyciela bibliotekarza 

 

1. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1)   udostępnianie książek i innych źródeł informacji w tym: 

a)   udostępnianie zbiorów w bibliotece, kompletów podręczników do pracowni, klas, 

świetlicy, 

b) prowadzenie działalność informacyjnej wizualnej i audiowizualnej zbiorów i czytelnictwa, 

c)   udzielanie porad w doborze lektury, 

d)    organizowanie pracy zespołu uczniów współpracującego z biblioteką, 

e)   prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

2)  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, w tym: 

a)  udostępnianie nauczycielom pomocy dydaktycznych w postaci multimedialnych 

programów edukacyjnych, 

b)    realizacja zajęć z zakresu edukacji czytelniczej z wykorzystaniem narzędzi IT, 

c)   wykorzystanie w pracy z uczniami zasobów Internetu, 

d)   udzielanie instruktażu uczniom korzystającym w bibliotece z komputera z dostępem do 

Internetu podczas ich pracy związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, 

przechowywaniem, zabezpieczeniem i prezentowaniem informacji, 

3)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, w tym: 

a) informowanie uczniów i ich rodziców o stanie czytelnictwa, 

b)   organizowanie konkursów czytelniczych oraz konkursów zachęcających do korzystania z 

biblioteki, 

c)   organizowanie spotkań autorskich, 

d)    zachęcanie do udziału w imprezach kulturalnych i czytelniczych, 
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e)   propagowanie form wizualnych promujących czytelnictwo, 

4)    organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną: 

a)   organizowanie wystaw tematycznych, 

b)    udział w wydarzeniach kulturalnych – wycieczki do kina, teatru, muzeum, 

c)    upowszechnianie informacji o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 

d)   współorganizowanie szkolnych akcji charytatywnych, 

5)   współpraca z innymi bibliotekami, w tym: 

a) wymiana wiedzy i doświadczeń – udział w szkoleniach i warsztatach, 

b) popularyzacja na terenie szkoły oferty czytelniczo - edukacyjnej innych bibliotek, 

c)    współorganizowanie z innymi bibliotekami spotkań literackich i imprez czytelniczych, 

d)    współorganizowanie z innymi bibliotekami tematycznych lekcji bibliotecznych, 

6)    współpraca z nauczycielami, w tym: 

a)   informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

b)    wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

c)    wspieranie nauczycieli w organizacji konkursów oraz uroczystości szkolnych i 

pozaszkolnych, 

d)    współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji edukacji czytelniczej i medialnej, 

7)    współpraca z rodzicami, w tym: 

a)   udostępnianie rodzicom księgozbioru, 

b)  udostępnianie rodzicom informatorów związanych z egzaminami zewnętrznymi, 

c)    udostępnianie rodzicom dokumentów szkolnych (statut, wewnątrzszkolne ocenianie, 

procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, procedury organizowania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej itp.), 

d)   wspieranie przez radę rodziców działalności biblioteki, 

8)    czynności organizacyjno-techniczne, w tym: 

a)    gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły, 

b)    prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c)    przeprowadzenie selekcji zbiorów (przy współudziale nauczycieli), 

d)   opracowywanie zbiorów, 

e)   prowadzenie katalogów: alfabetyczny, rzeczowy i zbiorów specjalnych (wg aktualnych 

norm), 

f) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystykę, pomiar aktywności czytelniczej 

uczniów, 

g)   planowanie pracy biblioteki (plan długoterminowy i roczny), składanie rocznych 

sprawozdań. 

8) Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz 

instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych i 

innych imprez czytelniczych oraz wymiany książek, materiałów i zbiorów multimedialnych. 

9) Prawa i obowiązki czytelników oraz zasad korzystania ze zbiorów określa regulamin 

biblioteki zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

10) Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 

2. Przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów w bibliotece szkolnej metodą skontrum na 

zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o 

bibliotekach. 
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§38. 

Zadania nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów 

 

1.Do zadań nauczyciela wspomagającego należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci 

niepełnosprawnych;  

2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami zajęć edukacyjnych, 

wychowawczych i działań określonych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym;  

3) opracowywanie programu edukacyjno – terapeutycznego;  

4) integrowanie pracy nauczycieli przedmiotowych;  

5) wspieranie rodziny w zadaniach opiekuńczych i wychowawczych;  

6) współpraca z placówkami wspierającymi rozwój dziecka niepełnosprawnego;  

7) wspieranie nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w doborze metod i form pracy z 

uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym;  

8) planowanie i realizacja zajęć lekcyjnych w sposób umożliwiający uczniom 

niepełnosprawnymi integrację z pozostałymi członkami klasy oraz zapewniający osiągniecie 

sukcesu wszystkim dzieciom.  

 

§39. 

Zadania nauczyciela - wychowawcy świetlicy 

 

 1. Do zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy należy w szczególności:  

1) sprawowanie opieki i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów 

korzystających ze świetlicy szkolnej,  

2) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy opiekuńczo - wychowawczej w świetlicy 

szkolnej zgodnie z przyjętym planem pracy oraz obowiązującym regulaminem, 

3) sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy szkolnej,  

4) realizacja zajęć programowych i innych (wg planu pracy), dbałość o różnorodną ofertę 

zajęć świetlicowych, 

5) dbałość o harmonijne współdziałanie i przyjazną atmosferę oraz bezpieczeństwo 

wychowanków w świetlicy szkolnej, 

6) troska o estetykę pomieszczeń świetlicowych, 

7) rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

8) reprezentowanie świetlicy na zewnątrz, 

9) współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas i innymi nauczycielami, pedagogiem, 

psychologiem, logopedą, biblioteką, pielęgniarką, personelem kuchni i pozostałymi 

pracownikami szkoły, 

10) powiadamianie rodziców o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy, 

11) współpraca z rodzicami i okazywanie pomocy w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, 
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12) współpraca z Radą Rodziców (udział w posiedzeniach Rady Rodziców w razie potrzeb), 

13) współpraca z Samorządem Uczniowskim i ich opiekunem,  

14) wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły.  

2. Szczegółowe zadania wychowawców świetlicy zawarte są w Regulaminie Świetlicy. 

 

§ 40. 

 

1. Pracownikami niepedagogicznymi na terenie szkoły są: 

1) sekretarka, 

2) inspektor d/s płac i kadr, 

3) główny księgowy, 

4) palacz – konserwator, 

5) woźna, 

6) sprzątaczki. 

2. Ilość pracowników niepedagogicznych określa dyrektor szkoły mając na uwadze 

zabezpieczenie   prawidłowego   funkcjonowania   szkoły   oraz   posiadane środki finansowe. 

3. Szczegółowy zakres zadań pracowników niepedagogicznych wymienionych w punkcie 1 

określony jest w przydziałach czynności dla tych pracowników. 

 

Rozdział VI 

WARUNKI I SPOSÓB WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 

 

§ 41. 

 

1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

1) Nauczyciel zobowiązany jest do oceniania wiedzy i umiejętności ucznia uwzględniając  

wymagania programowe według ustalonych zasad przez nauczycieli przedmiotu uczących  na 

danym poziomie. 

2) Ogólne kryteria oceniania wiadomości i umiejętności uczniów w klasach IV-VIII:  

a) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował treści podstawy 

programowej danych zajęć edukacyjnych oraz pełny zakres wiedzy i umiejętności, 

określonych programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą oraz stosuje ją do 

samodzielnego wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych i potrafi ją twórczo 

wykorzystać w sytuacjach problemowych, cechuje się aktywnością, samodzielnością i 

kreatywnością. Uczeń wykonuje podczas sprawdzianów zadania o podwyższonym stopniu 

trudności, potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, podejmuje pracę nad 

realizacją zadań dodatkowych i projektów, 

b)  stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określony programem nauczania w danej klasie; sprawnie posługuje się 

zdobytymi w szkole wiadomościami, wykazuje otwartość myślenia; samodzielnie rozwiązuje 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania; potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie 

pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego 
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przedmiotu nauczania; poprawnie stosuje wiadomości zdobyte w szkole; rozwiązuje 

samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,  

d) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe 

w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się danego przedmiotu; pamięta i 

stosuje w sytuacjach typowych najważniejsze treści kształcenia; rozwiązuje typowe zadania 

o średnim stopniu trudności, czasami z pomocą nauczyciela; potrafi pod kierunkiem 

nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,  

e) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który osiągnął konieczny do dalszej nauki 

poziom wymagań, pamięta i rozumie najważniejsze treści ujęte w podstawie programowej na 

tyle, żeby zastosować je w zadaniach typowych i prostych, często z pomocą nauczyciela, 

f) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań opisanych w 

podstawie programowej w stopniu wystarczającym do kontynuowania nauki w klasie 

programowo wyższej nawet przy pomocy nauczyciela. 

3) Nauczyciel ustalając oceny wymagania na poszczególne oceny uwzględnia specyficzne 

trudności w uczeniu się. Ocena odnosi się do danego ucznia. 

2. Zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci 

oraz informowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych śródrocznych i rocznych 

ocenach. 

1) Osiągnięcia w szkole weryfikuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego: 

a) na koniec pierwszego półrocza (w połowie roku szkolnego) przeprowadza się klasyfikację 

śródroczną; 

b) na koniec roku szkolnego przeprowadza się klasyfikację roczną.  

2) Ocenę śródroczną i roczną z przedmiotu wystawia nauczyciel uczący danego                                                   

przedmiotu  na podstawie ocen bieżących uzyskanych w danym półroczu (roku).   

3) O przewidywanych rocznych ocenach z wszystkich obowiązkowych przedmiotów   

nauczyciel informuje uczniów i rodziców w terminie nie później niż dwa tygodnie przed 

klasyfikacyjną radą pedagogiczną (zapis w dzienniku  lekcyjnym). 

 4) Nauczyciel informuje uczniów i ich rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych i 

rocznych nie później niż tydzień przed wyznaczonym terminem klasyfikacyjnej rady 

pedagogicznej (zapis w dzienniku lekcyjnym). 

5) O zagrożeniu oceną niedostateczną śródroczną i roczną z obowiązkowych zajęć   

edukacyjnych nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców    

(opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.  

6) O zagrożeniu oceną naganną śródroczną i roczną zachowania, wychowawca jest 

zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów) na miesiąc przed 

klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

7) Nauczyciel i wychowawca informują uczniów i ich rodziców o zagrożeniu oceną 

niedostateczną i oceną naganną z zachowania poprzez zapis w dzienniku lekcyjnym.  

3. Zasady informowania o sprawdzianach.  

1) Nauczyciel powiadamia uczniów z jednotygodniowym wyprzedzeniem o zakresie            

przewidywanej pisemnej pracy klasowej z danego działu programowego. 

2) Wiadomości i umiejętności z maksymalnie trzech ostatnich lekcji nauczyciel może 

egzekwować w formie ustnej i pisemnej bez zapowiedzi. 
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3) Nauczyciel informuje ucznia o wynikach prac pisemnych w terminie nieprzekraczającym 

jednego tygodnia, dwóch tygodni w przypadku prac z j. polskiego, indywidualnie je 

omawiając z  uczniem lub jego rodzicem – gdy jest taka wola.  

4) W przypadku absencji ucznia przekraczającej 4 jednostki lekcyjne uczeń ma prawo do 

przesunięcia terminu pracy pisemnej po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem      

przedmiotu.  

5) Nauczyciel powinien umożliwić zaliczenie pracy pisemnej uczniowi, który w tym samym 

terminie reprezentuje szkołę. 

6) Ogranicza się ilość prac klasowych pisemnych podsumowujących dział programowy do  

jednej dziennie, trzech w ciągu tygodnia.    

4. Postępowanie w sprawach poprawiania bieżących ocen: 

1) Uczeń ma prawo do poprawy oceny bieżącej niedostatecznej z przedmiotu na warunkach 

ustalonych z nauczycielem uczącym w terminie do jednego tygodnia od chwili otrzymania 

oceny.  

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wydłuża się do dwóch tygodni. 

3) otrzymane oceny nauczyciel wpisuje do dziennika w terminie nieprzekraczającym jednego 

tygodnia, dwóch tygodni w przypadku prac z j. polskiego. W dzienniku elektronicznym ocenę 

poprawioną zapisuje się w oddzielnej rubryce z adnotacją „ocena poprawiona”.  

5. Warunki uwzględniania zgłoszeń nieprzygotowania do zajęć. 

1) Uczeń może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć przed  rozpoczęciem lekcji. 

2) Uczeń może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć nie więcej niż trzy razy w 

półroczu (zgodnie z PO).  

 6.  Jawność ocen 

1) Nauczyciele przedmiotu w ciągu dwóch pierwszych tygodni roku szkolnego informują 

uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

(do wglądu w bibliotece szkolnej). 

2) Wychowawcy klasy w ciągu dwóch pierwszych tygodni roku szkolnego informują  

uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania. 

3) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4) Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną     ocenę. 

5) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania  

ucznia jest przekazywana uczniowi lub jego rodzicom do domu. 

7.   Dostosowanie wymagań. 

1) Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii PPP oraz własnych obserwacji 

ucznia dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

2)  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki uwzględnia się 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć. 

3) Dyrektor szkoły  zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, drugiego języka obcego 

i informatyki na podstawie orzeczenia lub opinii o ograniczonych możliwościach 
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uczestniczenia ucznia w tych  zajęciach, wydanej przez lekarza. Termin zwolnienia winien 

być wskazany w  orzeczeniu lub opinii. 

4) Istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania podczas zajęć wychowania            

fizycznego określonych ćwiczeń. Podstawą do takiego zwolnienia jest opinia lekarza, która 

wskazuje jakiego rodzaju ćwiczeń fizycznych uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki 

okres. 

5) Dyrektor szkoły zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, 

głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z 

autyzmem, w tym zespołem  Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

6) Dyrektor szkoły zwalnia  do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z zajęć 

komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach   

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

8. Tryb oceniania i skala ocen 

1) W klasach  I – III  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi, natomiast ocenianie śródroczne z wyszczególnieniem poziomów umiejętności 

ucznia zapisuje się w formie karty osiągnięć edukacyjnych. 

2) Oceny dzielą się na oceny: 

a) bieżące, 

b) śródroczne, 

c) roczne. 

3) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji zwrotnej o jego osiągnięciach edukacyjnych 

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

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

4) Nauczyciele uczący w klasach I-III obserwują codzienną pracę ucznia, stosują komentarz 

słowny odnoszący się do osiągnięć i postępów ucznia jego pracy i wysiłku   i na bieżąco notują 

swoje uwagi i spostrzeżenia w zeszycie obserwacji. W dzienniku zajęć odnotowują 

osiągnięcia edukacyjne ucznia, stosując oznaczenia: 

- A+ - wysoki poziom umiejętności, 

 - A   - bardzo dobry poziom umiejętności 

 - B   - dobry poziom umiejętności, 

 - C  - wystarczający poziom umiejętności, 

 - D- niski poziom umiejętności, 

 - E – brak umiejętności.  

z wyjątkiem zajęć religii, z której oceny wyrażone są cyfrą w skali 1-6. 

5)  Dopuszcza się stosowanie w dziennikach lekcyjnych znaków „+” i „-„do symboli B,  C,  

D, E jak również ocen bieżących cyfrowych. 

6) Osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia w zakresie poszczególnych edukacji zapisuje się 

w dzienniku lekcyjnym, przy pomocy oznaczeń: 

  a)  A+ - otrzyma uczeń, który: posiada wiedzę, obejmującą wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania na wysokim poziomie; biegle korzysta ze zdobytych 

wiadomości w różnorodnych sytuacjach; twórczo rozwiązuje problemy; doskonale radzi sobie 

w nowych sytuacjach; proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązywania problemów oraz 

zadań; czyta i rozumie polecenia; stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach typowych i 
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problemowych; posługuje się zdobytymi wiadomościami, wykorzystuje je podczas 

rozwiązywania problemów teoretycznych bądź praktycznych; efektywnie i racjonalnie 

planuje pracę w grupie zadaniowej; podejmuje trafne decyzje; zbiera, interpretuje, 

selekcjonuje i przetwarza informacje; jest aktywny na zajęciach, zgłasza się z własnej 

inicjatywy; 

b) A – otrzyma uczeń, który: posiada wiedzę, obejmującą wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania na bardzo dobrym poziomie; pracuje samodzielnie; sprawnie 

korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach; rozwiązuje w praktyce typowe 

zadania i problemy, a popełniane błędy poprawia (autokontrola, autokorekta); czyta i rozumie 

polecenia; wykonuje typowe zadania,  a trudniejsze przy minimalnej pomocy nauczyciela; 

próbuje samodzielnie wykonywać dodatkowe zadania; ujawnia bardzo dobre tempo pracy; 

wykazuje aktywną postawę podczas zajęć; mobilizuje kolegów do czynnego uczestniczenia  

w zajęciach; współpracuje w grupie zadaniowej jako lider, sprawozdawca czy sekretarz; 

c) B – otrzyma uczeń, który: opanował większość wiedzy obejmującej wiadomości i 

umiejętności określone programem nauczania; stosuje zdobyte wiadomości; rozwiązuje 

zadania z pomocą nauczyciela; rozwiązuje niektóre typowe zadania       i problemy o średnim 

stopniu trudności; jest aktywny; pracuje systematycznie; przejawia prawidłowe tempo pracy; 

wykazuje aktywność i zaangażowanie wobec stawianych zagadnień; prawidłowo 

współpracuje w grupie zadaniowej; 

 d) C – otrzyma uczeń, który: opanował większość wiedzy, obejmującej wiadomości i 

umiejętności określone programem nauczania; analizuje problemy w sposób standardowy, 

schematyczny; wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności; wymaga wsparcia i pomocy 

ze strony nauczyciela w swoich działaniach; wykonuje proste zadania i polecenia; rozwiązuje 

typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  o średnim stopniu trudności; posiada podstawowe 

wiadomości, lecz ma problemy   z ich zastosowaniem; wykonuje zadania po przeczytaniu 

polecenia, przy małej pomocy nauczyciela; wykorzystuje w praktyce poznane reguły i zasady; 

z pomocą nauczyciela, stosuje zasady współpracy w grupie zadaniowej; 

e)  D – otrzyma uczeń, który: opanował minimum wiedzy obejmującej wiadomości i 

umiejętności określone programem nauczania jest w stanie opanować, przy odpowiednim 

nakładzie pracy, treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, nie wymagające większych 

modyfikacji; rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny; 

często z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności; ma trudności ze zrozumieniem nowych treści, ale braki te nie 

uniemożliwiają kontynuowanie nauki na wyższym etapie kształcenia; wymaga ustawicznej 

aktywizacji i stymulacji ze strony nauczyciela; przejawia nierówne, bardzo wolne tempo 

pracy; współpracuje w grupie; pyta, prosi o wyjaśnienia; słucha dyskusji, dostosowuje się do 

decyzji grupy; 

f) E – otrzyma uczeń, który: nie opanował w sposób wystarczający treści z podstawy 

programowej zawartych w wiadomościach i umiejętnościach niezbędnych do kontynuowania 

edukacji na wyższym etapie uczenia; nie rokuje na uzupełnienie braków nawet przy pomocy 

nauczyciela; nie opanował w stopniu elementarnym obowiązkowego zakresu materiału 

nauczania; nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej podczas 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych; nie wykonuje najprostszych zadań jednodziałaniowych 
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o niewielkim stopniu trudności pomimo znacznej pomocy nauczyciela; nie czyni postępów; 

nie wykonuje samodzielnie zadań. 

7) Na tej podstawie, na koniec roku szkolnego nauczyciel dokonuje oceny opisowej ucznia, 

która powinna mieć charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny. Ponadto, na 

konsultacjach z rodzicami, nauczyciele mają obowiązek ustnego poinformowania o 

osiągnięciach ucznia, wkładzie i wysiłku włożonym w naukę. Informacja o uczniu powinna 

zawierać: 

 a) indywidualne postępy ucznia w edukacji: 

- czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści), 

- wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie  poleceń),  

 - słuchanie, 

 - pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność 

logiczna wypowiedzi pisemnych), 

- umiejętności matematyczne, 

- umiejętności społeczno-przyrodnicze, wiedza o świecie, 

- umiejętności fizyczno-ruchowe, 

- umiejętności artystyczno-techniczne, 

- umiejętności praktyczne, 

- korzystanie z komputera, 

- język obcy, 

 b) indywidualne postępy i możliwości ucznia w: 

- rozwoju emocjonalno-społecznym, 

- współdziałaniu w grupie, 

- organizacji własnej pracy, 

- rozwoju psychicznym i fizycznym, 

- moralnym, umysłowym oraz postępach osobistych ucznia, 

8) Końcowa ocena opisowa ucznia powinna zawierać opis postępów w edukacji, a w 

szczególności: 

a)  umiejętność mówienia, 

b) umiejętność czytania,  

c) umiejętność pisania, 

d) umiejętności matematyczne, 

e) zainteresowania i umiejętności przyrodnicze, 

f) aktywność artystyczną i ruchową, 

g) korzystanie z komputera, 

h) język obcy (znajomość języka w stopniu minimalnym, średnim i pełnym), 

i) język regionalny (jeżeli dziecko uczęszczało na zajęcia), 

j) opis postępów w rozwoju emocjonalno-społecznym, 

k) osobiste osiągnięcia ucznia. 

9) Począwszy od klasy IV ustala się następujące oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny  

klasyfikacyjne według następującej skali ocen od 1 – 6 

stopień celujący              -  6 

stopień bardzo dobry     -  5 

stopień dobry                  -  4 
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stopień dostateczny        -  3 

stopień dopuszczający    - 2 

stopień niedostateczny   -  1 

 Dopuszcza się stosowanie w dziennikach lekcyjnych znaków „+” i „-„  do ocen bieżących  

cyfrowych. 

10) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV - VIII są średnimi ważonymi. Na 

potrzeby obliczania średniej ważonej przyjęto cztery wagi. Ocena poprawiona ma tę samą 

wagę, co ocena niepoprawiana (obie oceny wliczają się do średniej) 

11) Kontroli i ocenie podlegają następujące elementy pracy uczniów: 

a) prace klasowe obejmujące zamknięty dział wiedzy - waga 4, 

b) sprawdziany obejmujące materiał maksymalnie z 5 ostatnich lekcji - waga 3, 

c) testy - waga 3, 

d) wypowiedzi pisemne - waga 2, 

e) kartkówki z maksymalnie 3 ostatnich lekcji - waga 2, 

f) odpowiedzi ustne - waga 2, 

g) prace domowe - waga 2, 

h) praca na lekcji - waga 1, 

i) ocena za prowadzenie ćwiczeń i zeszytów przedmiotowych - waga 2 

j) aktywność na lekcji - waga 1. 

12) Nauczyciel może ocenić również prace dodatkowe (udział w konkursach, referat, album, 

plakat, projekty własne, prezentacje, inne) - waga 1 

13) Brak pracy domowej skutkuje wpisaniem uwagi do e-dziennika, a nie oceną 

niedostateczną. 

14) Ustala się następującą liczbę ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 

tygodniowym: 

1 godzina tygodniowo – minimum 3 oceny 

2 godziny tygodniowo – minimum 4 oceny 

3 godziny tygodniowo – minimum 5 ocen 

4 i więcej godzin tygodniowo – minimum 6 ocen 

15) Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotów opracowują nauczyciele. Wymagania 

dostępne są w bibliotece szkolnej; 

16) Oceny z prac klasowych, sprawdzianów, testów, kartkówek i wypowiedzi pisemnych w 

klasach I-VIII wystawiane są zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego. Stosowany jest 

następujący przelicznik procentowy uzyskanych punktów  na oceny szkolne/oznaczenia: 

 

 

ocena 

 

procent zdobytych punktów 

niedostateczny / E 0-29% 

dopuszczający / D 30 % - 49 % 

dostateczny / C 50 %- 72 % 

dobry / B 73 % - 84 % 

bardzo dobry / A 85 % - 94 % 

celujący / A+ 95 % - 100 % 
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17) Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen bieżących 

wg następującego schematu: 

celujący - średnia ważona ≥ 5,5 

bardzo dobry - średnia ważona 4,7 - 5,49 

dobry - średnia ważona 3,7 - 4,69 

dostateczny - średnia ważona 2,7 - 3,69 

dopuszczający - średnia ważona 1,7 - 2,69 

niedostateczny - średnia ważona ≤1,69 

18) Ocena końcowa nie może być niższa od wskazań średniej ważonej. 

19) Określenie “ocena roczna” odnosi się do średniej arytmetycznej średnich ważonych za 

pierwsze i drugie półrocze. 

20) Wymieniona skala w punkcie 16) stosowana jest również w egzaminach sprawdzających, 

klasyfikacyjnych i poprawkowych. 

9. Klasyfikacja śródroczna i roczna 

1) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie szkoły – śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2) Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i jego 

zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.  

3) Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku  

szkolnego. 

4) Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu   

osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. W szkołach 

podstawowych  - „roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III” 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości z  zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień. 

5) Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

6) Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, określonych w szkolnym planie nauczania, i 

zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych wyrażonych pełną cyfrą i rocznej oceny klasyfikacyjnej i zachowania, 

według ustalonej skali. 
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7) Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych  w szkolnym planie nauczania, z 

uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na 

podstawie  odrębnych przepisów,  i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.   

8)  Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że 

roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

9) Dyrektor organizuje egzamin wiadomości i umiejętności według obowiązujących   

przepisów. 

10) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć    

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków 

poprzez: zindywidualizowanie wymagań, zajęcia wyrównawcze  lub inną pracą. 

10.  Warunki promocji do klasy programowo wyższej 

1) Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyjątkiem ust.8 pkt 

6 lit. f. 

2) Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne oceny  klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

3) Uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą  ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej. 

4) W wyjątkowych przypadkach RP może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas 

I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. 

11. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1) Począwszy od klasy IV uczeń lub jego rodzice  mają prawo  zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone na piśmie w terminie nie później niż 3 dni po uzyskaniu wiadomości o 

przewidywanej ocenie. Wniosek winien zawierać uzasadnienie. Egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć 

edukacyjnych.   

2) Uczeń może się ubiegać o podwyższenie oceny przewidywanej o jeden stopień. 

3) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dyrektor szkoły może wyrazić zgodę, na 

roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, wyznaczając termin przeprowadzenia 

go nie później niż trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej i 

informuje o swojej decyzji wnioskodawcę oraz ustala roczną (półroczną) oceną 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

4)  Brak zgody Dyrektora wymaga uzasadnienia w formie pisemnej; 
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5)  Roczny sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na ocenę, o którą uczeń się ubiega; 

6) Roczny sprawdzian z plastyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych; 

7) Sprawdzian przeprowadzany w wyniku zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej 

przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

12. Procedura przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dla uczniów klas IV-VIII. 

1) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę  niedostateczną z  jednych   

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin   poprawkowy. 

2) Uczeń ma prawo  do egzaminów poprawkowych z dwóch przedmiotów (bez odrębnej 

zgody rady pedagogicznej). 

3) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej. 

4) Egzamin z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego  ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

5) Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

7) Skład komisji określa Rozporządzenie w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. 

13. Ocena zachowania w II etapie edukacyjnym 

1) Ocena zachowania ucznia wyraża opinie o wypełnianiu przez ucznia obowiązków  

szkolnych, o jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów, nauczycieli i innych osób w 

szkole. 

2) Ocena zachowania, zgodnie z przepisami, nie może mieć wpływu na stopnie z  

przedmiotów nauczania, promocje i ukończenie szkoły. 

3)  Decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca klasy, po zasięgnięciu  opinii 

innych nauczycieli. 

4) Wychowawca podczas podejmowania decyzji o ocenie zachowania może  uwzględnić: 

a) opinie zespołu klasowego, 

b) opinię osób dorosłych stanowiących środowisko ucznia, 

c) opinię nauczycieli. 

5) Wystawiając ocenę zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej należy 

uwzględnić zmiany i postępy w zachowaniu ucznia w drugim etapie edukacyjnym. 

6) Wychowawca jest zobowiązany zapoznać z kryteriami oceniania zachowania: 

a)   uczniów – na pierwszej godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym, 

b)  rodziców – na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.   

7)  Zachowanie  ucznia ocenia się następująco: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne. 

8)  Wystawiając ocenę zachowania należy wziąć pod uwagę spełnienie kryteriów na daną 

ocenę. 

9)  Ocena zachowania „dobre” stanowi punkt wyjścia do innych ocen zachowania.  

10)  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

 a)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b)  postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

c)  dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d)  dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e)  dbałość bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
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f)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g)   okazywanie szacunku innym, 

h)  możliwości psychofizyczne dziecka,  

i) stosunek do przedmiotu oraz nauczyciela prowadzącego,  

j) aktywny udział w zajęciach dodatkowych. 

14.   Kryteria na poszczególne oceny z zachowania: 

1) Ocena wzorowa 

Uczeń spełnia co najmniej 14 kryteriów w tym wszystkie od 1 do 12 i nie dopuszcza się 

żadnego zachowania zagrażającego bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu członków 

społeczności szkolnej. W przypadku wystąpienia takiego zachowanie ocena zostaje obniżona. 

a) wyróżnia się kulturą osobistą, 

b) zawsze jest przygotowany do lekcji (za wyjątkiem dozwolonych nieprzygotowań 

wynikających z wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów), 

c) stosuje się do zasad, procedur i regulaminów przyjętych w szkole, stosuje się do poleceń 

pracowników szkoły, jest uczciwy, 

d) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich nieobecności 

zgodnie z obowiązującym w szkole trybem, 

e) dba o estetyczny wizerunek,  na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy, 

f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w półroczu ma nie więcej niż trzy 

usprawiedliwione spóźnienia, 

g) dba o zdrowie i higienę, 

h) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów oraz pracowników 

szkoły, 

i) nigdy nie używa wulgarnego słownictwa, 

j) nie stosuje przemocy wobec uczniów oraz pracowników szkoły,  

k) chętnie pomaga kolegom w nauce, 

l) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności – ma osiągnięcia na szczeblu 

pozaszkolnym, 

m) jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego poza szkołą,  

n) inicjuje i organizuje imprezy i uroczystości szkolne, 

o) aktywnie działa na rzecz środowiska, angażując się w zadania o charakterze społecznym, 

np. działalność charytatywna, wolontariat, działalność na rzecz starszych lub młodszych, 

godnie reprezentuje szkołę w środowisku – poczet sztandarowy, 

p) nie zakłóca toku lekcji, 

q) reaguje na dostrzeżone negatywne zachowanie rówieśników. 

2) Ocena bardzo dobra 

Uczeń spełnia co najmniej 12 kryteriów w tym wszystkie od 1 do 10 i nie dopuszcza się 

żadnego zachowania zagrażającego bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu członków 

społeczności szkolnej. W przypadku wystąpienia takiego zachowania ocena zostanie 

obniżona. 

a) bardzo dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest wzorem do naśladowania dla 

innych uczniów w szkole i środowisku, 

b) dba o estetyczny wygląd, na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy, 

c) stosuje się do zasad, procedur i regulaminów przyjętych w szkole,  
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d) nie zakłóca toku lekcji, 

e) nie stosuje przemocy fizycznej, agresji słownej oraz agresji psychicznej, nigdy nie używa 

wulgarnego słownictwa, 

f) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia, 

g) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie więcej niż cztery 

usprawiedliwione spóźnienia, 

h) systematycznie przygotowuje się do lekcji; w półroczu ma nie więcej niż trzy uwagi 

dotyczące nieprzygotowania do lekcji (za wyjątkiem dozwolonych nieprzygotowań 

wynikających z wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów), 

i) aktywnie działa na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

j) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,  

k) bierze udział w przygotowaniu szkolnych uroczystości i imprez, 

l) wielokrotnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych na różnym szczeblu, 

m) działa w organizacjach szkolnych lub pozaszkolnych PCK, SU itp., 

n) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich nieobecności 

zgodnie z obowiązującym w szkole trybem, 

o) jest taktowny, kulturalny,  

p) pozytywnie angażuje się w akcje społeczne. 

3) Ocena dobra  

Spełnia co najmniej 10 kryteriów, w tym wszystkie od 1 do 8 i nie dopuszcza się żadnego 

zachowania zagrażającego bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu członków społeczności 

szkolnej. W przypadku wystąpienia takiego zachowania ocena zostanie obniżona. 

a) punktualnie przychodzi na lekcje, w półroczu ma nie więcej niż pięć usprawiedliwionych 

spóźnień, 

b) jest taktowny, kulturalny - ma nie więcej niż 1 uwagę, 

c) nie zakłóca przebiegu lekcji np. poprzez zbędne komentarze - ma nie więcej niż 4 uwagi, 

nie stosuje przemocy psychicznej, fizycznej, agresji słownej oraz agresji psychicznej, 

d) nie używa wulgarnego słownictwa, 

e) przestrzega regulaminy i procedury szkoły, stosuje się do poleceń pracowników szkoły – 

ma nie więcej niż 1 uwagę (np. zmiana obuwia, terminowy zwrot podręczników do biblioteki 

szkolnej), 

f) szanuje mienie szkoły, cudzą własność i pracę innych – brak uwag, 

g) szanuje ceremoniał szkoły – strój galowy, zachowanie stosowne do okoliczności –  

ma nie więcej niż 1 uwagę, 

h) dba o estetyczny wygląd - ma nie więcej niż 1 uwagę, 

i) systematycznie i rzetelnie usprawiedliwia nieobecności na zajęciach, 

j) nie ma nieusprawiedliwionych godzin – nie więcej niż 3 pojedyncze godziny lub 1 dzień. 

4) Ocena poprawna  

Spełnia 8 z 11 kryteriów z oceny dobrej, w tym wszystkie od 1 do 6. Sporadycznie popada w 

konflikty z rówieśnikami, zdarza mu się niestosownie odezwać się do rówieśników lub 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. Rzadko uczestniczy w imprezach i innych 

działaniach organizowanych w szkole. Wykazuje chęć poprawy i podejmuje wysiłek w celu 

zmiany swojego postępowania. 

5) Ocena nieodpowiednia 
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Spełnia kryteria na  ocenę poprawną i dopuścił się minimum jednego zachowania 

niepożądanego  (od 1 do 10):  

a) naruszenie godności osobistej ucznia, nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 

b) brał udział w dręczeniu innych – przezywanie, przykre żarty, oczernianie, popychanie, 

zamykanie w pomieszczeniach, szturchanie, straszenie, grożenie – 1 uwaga, 

c) zamieścił w Internecie materiały w postaci filmów i fotografii dokumentujących bójki, inne 

negatywne i agresywne zachowania lub materiały (teksty) naruszające godność człowieka, 

d) przyniósł do szkoły niebezpieczne narzędzia, np. noże, maczugi, kije baseballowe, 

zapalniczki, zapałki, kastety itp., 

e) brał udział w bójce lub był jej aktywnym obserwatorem (podjudzanie do przemocy) – 1 

uwaga,  

f) wagary – 2 uwagi, 

g) liczba godzin nieusprawiedliwionych od 20 do 40 w półroczu, 

h) zażywa lub rozprowadza tabakę, 

i) posiada  papierosy lub e-papierosy na terenie szkoły, 

j) sfałszował dokument - zwolnienie, usprawiedliwienie, zgodę na wycieczkę. 

6) Ocena naganna 

Spełnia kryteria na ocenę poprawną i dopuścił się chociaż jednego z poniższych zachowań: 

a) uchylanie się od spełniania obowiązku szkolnego (więcej niż 50% godz. 

nieusprawiedliwionych w miesiącu), 

b) kradzież lub wymuszenia – nawet drobnych kwot, 

c) paserstwo, 

d) pobicie, rozbój (wszczyna i namawia innych do bójek, rozwiązuje sporne kwestie  

przy użyciu siły, atakuje innych, narażając ich zdrowie), 

e) użycie niebezpiecznych narzędzi lub substancji szkodliwych dla zdrowia i życia, 

f) rozpowszechnianie narkotyków, alkoholu, tabaki, innych uznanych za szkodliwe  

lub pornografii (handel), 

g) był pod wpływem alkoholu, narkotyków, palił papierosy (również elektroniczne), zażywał 

tabakę lub inne uznane za szkodliwe, 

h) pali papierosy lub e-papierosy na terenie szkoły, 

i) wchodzi w konflikt z prawem. 

Inne zachowania niepożądane, które nie są uwzględnione w kryteriach zachowania będą 

rozpatrywane przez RP podczas ustalania ocen śródrocznych i końcoworocznych. 

Jeżeli w drugim półroczu danego roku szkolnego zachowanie ucznia ulegnie poprawie RP 

może podwyższyć ocenę końcoworoczną maksymalnie o 2 stopnie.  

7)  Oceny naganne z zachowania muszą zawierać szczegółowe uzasadnienie. 

8) Obserwację ucznia prowadzą nauczyciele uczący w danej klasie opisując spostrzeżenia  i 

podjęte działania zaradcze w klasowym dzienniku elektronicznym. 

9) Uczeń oraz jego rodzice mogą w ciągu trzech dni odwołać się od wystawionej oceny,  jeżeli 

nie uwzględniono kryteriów zawartych w regulaminie.  

10)Ocena ustalona przez wychowawcę przy zachowaniu kryteriów zawartych w regulaminie  

jest ostateczna. 

15. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 
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1) Na miesiąc przed określoną przez Dyrektora datą wystawienia rocznych ocen   

klasyfikacyjnych, wychowawcy klas wystawiają przewidywane oceny zachowania 

odnotowując w e-dzienniku w osobnej kolumnie „ocena przewidywana”. Informację tą w 

formie pisemnej w terminie trzech dni od daty wystawienia otrzymuje uczeń  i jego   rodzice, 

co potwierdzają podpisem. Sposób przekazania powyższej informacji rodzicom ucznia może 

być następujący:  

a) za pośrednictwem ucznia, który przynosi podpisaną przez rodzica informację w ciągu 

trzech dni od jej otrzymania, 

b) za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (w przypadku oceny  

nagannej). 

2)  W terminie do trzech dni od daty uzyskania ostatecznej wiadomości o rocznej ocenie  

klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do  

Dyrektora szkoły o podwyższenie o jeden stopień oceny zachowania.  

3)  Wniosek winien zawierać uzasadnienie oraz ewentualne okoliczności mogące mieć wpływ 

na zmianę oceny. 

4) Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który  ponownie 

w zespole nauczycieli uczących w danym oddziale, z udziałem pedagoga szkolnego analizuje 

zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie  okoliczności zawarte we wniosku. 

5) Zespół nauczycieli wraz z pedagogiem szkolnym analizuje również zgodność  wystawienia  

przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem. 

6) Zespół nauczycieli i pedagog szkolny w wyniku swojej pracy formułują opinię i zapoznają  

z nią wychowawcę klasy i dyrektora. 

7) Wychowawca klasy podejmuje decyzję wystawiając ostateczną klasyfikacyjną 

 zachowania. 

16. Tryb odwoławczy 

1) Jeżeli uczeń lub rodzice nie zgadzają się z roczną oceną zachowania mogą zgłosić 

zastrzeżenia w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych do 

dyrektora szkoły. 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3)  W skład komisji wchodzą: 

a)  dyrektor szkoły, 

b)  wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w  danej 

klasie, 

d)  pedagog, 

e) psycholog, 

f)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g)  przedstawiciel rady rodziców. 

4)  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od  

ustalonej wcześniej oceny. 

5)  Z prac komisji sporządza się protokół  zawierający w szczególności. 
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a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania,  

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

6) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

17. W przypadku nauczania zdalnego obowiązywać będą zapisy z Rozdziału XII §56 

do  §65. 

 

§ 42. 

Dokumentacja dotycząca oceniania i sposób jej udostępniania do wglądu uczniowi  

lub jego rodzicom 

 

1. Ocenianie uczniów jest dokumentowane: 

1) w dzienniku elektronicznym; 

2) w arkuszach ocen; 

3) w protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

4) w protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności; 

5) w protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  

zachowania; 

6) w protokołach z prac komisji powołanej w trybie ubiegania się o wyższą od  

przewidywanej roczną oceną klasyfikacyjną zachowania; 

7) w protokołach zebrań rady pedagogicznej i zespołu nauczycieli uczących w danym  

oddziale. 

2. Dokumentacja, o której mowa w pkt 3, 4 i 5  jest udostępniona do wglądu uczniom i 

rodzicom na ich wniosek, przez przewodniczących komisji od dnia jej wytworzenia do 

ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w 

terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. 

3. W przypadku braku możliwości udostępnienia dokumentacji zgodnie z ust. 2, zadanie to 

wykonuje dyrektor lub wskazany przez niego inny nauczyciel. 

4. Dokumentacja, o której mowa w pkt 5, 6  jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom 

na ich wniosek przez dyrektora od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w terminie uzgodnionym z 

rodzicem ucznia.  

5. Z dokumentów wymienionych w pkt 7 dyrektor sporządza wyciąg dotyczący danego 

ucznia. 

 

§ 43. 

 

1. Sprawdzane i oceniane pisemne prace ucznia są oddawane przez nauczyciela prowadzącego 

dane zajęcia edukacyjne w terminie nie później niż 14 dni  roboczych od dnia oddania pracy 

do sprawdzenia.   

2. Ustalone oceny z prac pisemnych są uzasadnione w formie pisemnej lub ustnej przez 

nauczyciela, który ocenę ustalił.  
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3. Wykazy ocen bieżących, śródrocznych klasyfikacyjnych i przewidywanych rocznych   

klasyfikacyjnych rodzice otrzymują od wychowawcy na zebraniach i spotkaniach z rodzicami 

zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się. 

 

 

Rozdział VII 

 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW  

 

§ 44. 

1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych uwzględnia obowiązujące w szkołach 

ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny. 

2. W celu zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa wszyscy pracownicy mają 

obowiązek przeciwdziałania i reagowania na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu 

uczniów oraz wynikające z zachowań uczniów i  informowanie o nich dyrektora i nauczycieli.     

3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek i teren  

szkolny został objęty nadzorem kamer. Budynek szkoły jest oznaczony tabliczkami 

informacyjnymi z napisem "Obiekt monitorowany". 

4. Monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu 

osób oraz mienia i stosowany jest w celu: 

1) eliminacji zagrożeń w szczególności: przemoc i agresja rówieśnicza, kradzieże i 

wymuszenia, dewastacja mienia szkolnego, przebywanie na terenie osób nieuprawnionych, 

2) wyjaśnienia sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, ustalenia sprawców 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły, udowodnienia zachowań nieregulaminowych, 

3) ustalenia sprawców zachowań ryzykownych. 

5. Zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystane zostaną w szczególności w celu 

wyeliminowania przejawów oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych 

nieregulaminowych oraz niezgodnych z prawem zachowań na terenie szkoły. 

 

§ 45. 

1. W szkole opracowano procedury: 

1) postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją, 

2) postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia, 

3) działań podejmowanych na terenie szkoły wobec uczniów, dla których,  na  podstawie 

opinii PPP lub orzeczenia dostosowuje się wymagania edukacyjne, 

4) wyjść, 

5) wycieczek, 

6) zwalniania uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy, 

7) postępowania wypadkowego, 

8) postępowania w razie stwierdzenia ucieczki ucznia z zajęć organizowanych przez szkołę, 

w szkole i poza szkołą. 
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Rozdział VIII 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 46. 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

2. Liczba uczniów, którzy mają być przyjęci do klasy zerowej określa, w porozumieniu z  

Dyrektorem organ prowadzący szkołę. 

 

§ 47. 

 

1. Dziecko jest zapisywane do oddziału przedszkolnego. 

2. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor. 

3. Do szkoły przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, 

2) na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeśli w odpowiedniej 

klasie są wolne miejsca. 

4. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, wymaga   

zawiadomienia Dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 

5. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej, a także odpisu arkusza ocen 

wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na określonych 

zasadach zawartych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania   i promowania 

uczniów: 

a) w przypadku  przyjmowania ucznia, który wypełniał obowiązek szkolny poza szkołą, 

b) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej, niż to wynika z ostatniego  

świadectwa szkolnego ucznia, 

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

szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu ostatniej klasy na podstawie lat nauki  szkolnej 

ucznia. 

6. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych objętych nauką w klasie, do której uczeń  

przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela. 

 

§ 48. 

 

1. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. 

2. Do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci od 7 lat do 15 lat, nie dłużej niż do 18 roku   

życia. Na wniosek ucznia pełnoletniego wyrażającego chęć kontynuowania nauki, szkoła 

powinna mu to umożliwić z poinformowaniem o obowiązku przestrzegania zasad w niej 

panujących. Nieprzestrzeganie zasad będzie jednoznaczne ze skreśleniem pełnoletniego 

ucznia z listy uczniów. 

3. W uzasadnionych przypadkach obowiązek szkolny  może być odroczony nie dłużej niż 1 

rok. Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka, po 

zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej. 
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4. Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego 

poza szkołą. 

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły z rocznym 

wyprzedzeniem, 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

szkolnych. 

6. Dyrektor kontroluje i prowadzi  ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

7. Niespełnienie obowiązku podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu  

egzekucyjnym w administracji. 

 

§48a 

 

1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie, może być wydane przez 

rozpoczęciem roku szkolnego, albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie 

zezwolenia dołączono: 

1) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym; 

2) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

2. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne 

na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej 

obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem 

szkoły.  

3. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, który 

zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

4. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania.  

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w 

nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych w szkole.  

6. Cofnięcie zezwolenia następuje:  

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.  

7. Zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą wydaje dyrektor w formie 

decyzji administracyjnej. 

8. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez 

dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem. Zezwolenie 

może być wydane przez rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli 

do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku 

warunków umożliwiających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
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Rozdział IX 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

§ 49. 

1.Prawa ucznia wynikają z przepisów prawa polskiego oraz obowiązujących  

międzynarodowych aktów prawnych. 

2. Uczeń ma prawo do zdobywania dogłębnej i rzetelnej wiedzy, wszechstronnego rozwijania 

swoich umiejętności i zainteresowań z poszanowaniem zasad tolerancji i godności ludzkiej. 

3. Uczeń ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki zgodnie z odrębnymi  

przepisami oraz do: 

1) informacji, czyli do: 

a) otrzymywania informacji z różnych źródeł wyrażających różne koncepcje filozoficzne i 

różny światopogląd, stosownych do jego wieku i zdolności percepcji, 

b) otrzymywania informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach 

zwłaszcza o przeniesieniu do innej szkoły, ocenach, skutkach decyzji jego dotyczących, 

karach i nagrodach, 

c) znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych, zasad i form sprawdzania jego 

osiągnięć oraz ich oceniania, jawności ocen, 

d) dostępu do informacji na temat życia szkolnego, 

e) dostępności wiedzy o prawach i uprawnieniach warunkujących korzystanie z nich oraz 

dostępności wiedzy o procedurach dochodzenia swoich praw; 

2) nauki, czyli do: 

a) pobierania bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania, 

b) nauczania w kierunku jak najpełniejszego rozwoju jego osobowości, talentów, zdolności 

umysłowych i fizycznych, rozwijania szacunku do praw człowieka, szacunku do rodziców, 

ojczyzny, tożsamości narodowej, kulturowej i języka, 

c) przygotowania do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. 

3) swobody/wolności wypowiedzi, czyli do: 

a) możliwości wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, 

b) możliwości wypowiadania opinii na temat spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, 

samorządu, 

c) możliwości wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie zwłaszcza w 

sytuacji konfliktu. 

4) wolności myśli, sumienia i wyznania, czyli do: 

a) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu, 

b) tolerancji wobec mniejszości religijnej, kulturowej, etnicznej; 

5) wolności od poniżającego traktowania, co oznacza: 

a) zakaz stosowania jakiejkolwiek przemocy fizycznej i psychicznej, 
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 b) poszanowanie godności ucznia - zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania 

presji psychicznej, 

c) poszanowania dobrego imienia oraz prywatnej własności ucznia; 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

7) korzystania z pomocy szkoły w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i w innych 

wypadkach losowych, 

8) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z 

dyrektorem, 

9) organizowania życia szkolnego i poza szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

10) czasu wolnego - ilość zadawanej pracy domowej powinno uwzględniać prawo ucznia do 

wypoczynku, 

11) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, 

12) korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego w szkole oraz poradni 

psychologiczno-pedagogicznej,  

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

biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, 

14) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, wolontariatu, zrzeszania 

się w organizacjach działających w szkole. 

4. Uczeń ma prawo do dochodzenia należnych mu praw, co oznacza że: 

1) Uczeń ma prawo złożyć skargę do nauczyciela, pedagoga szkolnego, opiekuna    

Uczniowskiego w przypadku naruszenia jego praw przez innego ucznia. Konflikty między  

uczniami tej samej klasy rozpatruje wychowawca klasy. Konflikty między uczniami  różnych 

klas rozpatruje pedagog szkolny przy pomocy wychowawców klas. Z postępowania 

wyjaśniającego sporządza się notatki służbowe przez wychowawców w dziennikach 

elektronicznych. Pracownicy pedagogiczni, do których wpłynęła skarga są zobowiązani do 

zbadania sprawy poprzez przeprowadzenie rozmów wyjaśniających z osobami 

zaangażowanymi w konflikt. 

2) W przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub pracownika administracji i 

obsługi uczeń lub w jego imieniu rodzic ma prawo złożyć skargę na piśmie do Dyrektora 

Szkoły, który jest zobowiązany zbadać sprawę i w administracyjnym udzielić odpowiedzi. 

3) W przypadku gdy w ocenie dyrektora szkoły nastąpiło naruszenie praw i dobra dziecka lub 

przypuszczenie naruszenia tych praw, dyrektor szkoły zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 50. 

 

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do: 

1) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów, 

2) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli, 

3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły, 
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4) przestrzegania zasad etyki, kultury współżycia i szacunku w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, 

7) dbania o naturalne środowisko, 

8) sumiennego pogłębiania wiedzy. 

2. Obowiązki ucznia dotyczące udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do   

nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie: 

1) Uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych jest podstawowym obowiązkiem ucznia.  

2) Uczeń zobowiązany jest do właściwego przygotowania się do zajęć (odrabianie prac 

domowych, przynoszenie materiałów wskazanych przez nauczyciela, podręczników,  

ćwiczeń). 

3) Prowadzenie zeszytu przedmiotowego zgodnie z wymogami nauczyciela. 

4) Właściwe zachowanie w trakcie zajęć, a więc takie, które umożliwia prowadzenie  zajęć 

oraz sobie i pozostałym uczniom uczestnictwo w zajęciach. 

3. Obowiązki ucznia związane z usprawiedliwieniami, w określonym terminie i formie,   

nieobecności na zajęciach edukacyjnych:  

1) Obowiązuje forma pisemna w terminie do 5 dni po powrocie do szkoły (usprawiedliwienia 

napisane przez rodzica posiadające uzasadnienie). 

4.(uchylony)  

4a. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie zasad ubierania się 

na terenie szkoły określonych w niniejszym paragrafie. 

4b. Uczniowie są obowiązani ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, 

z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest noszenie stroju zawierającego elementy nawołujące do 

nienawiści, dyskryminujące lub sprzeczne z prawem bądź stwarzające zagrożenie dla 

bezpieczeństwa innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły. 

4c. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązują strój sportowy oraz obuwie 

sportowe. 

5. Warunki korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń   

elektronicznych na terenie szkoły: 

1) obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły - obowiązek wyłączenia i umieszczenia w szafce lub 

plecaku (zakaz noszenia w kieszeni); w przypadku naruszenia tej zasady nauczyciel 

zabezpiecza telefon bądź inne urządzenie w depozycie w sekretariacie szkoły, po czym 

informuje rodzica o możliwości odbioru zabezpieczonego sprzętu w terminie do końca roku 

szkolnego. W przypadku, gdy telefon bądź urządzenie nie zostanie odebrane w tym terminie, 

zostanie odesłane pocztą na koszt adresata. Wielokrotne naruszenie zakazu wiąże się z 

możliwością udzielenia kary przewidzianej statutem szkoły, 

2) za przyniesione do szkoły sprzęty elektroniczne, w tym telefony komórkowe szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności, 

3) w razie niezbędnego kontaktu rodzic-uczeń rodzic ma możliwość przekazania informacji 

przez sekretariat szkoły; sytuacja niezbędnego kontaktu ucznia z rodzicem odbywa się drogą 

służbową poprzez wychowawcę lub sekretariat szkoły,  
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4) dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów na lekcji tylko za zgodą nauczyciela 

prowadzącego lekcję. 

6. Obowiązek ucznia dotyczący właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych         

pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów. Uczniowie mają obowiązek zachowania się 

z przestrzeganiem norm i zasad powszechnie obowiązujących w życiu społecznym. 

 

 

Rozdział X 

NAGRODY I KARY 

 

§ 51. 

1. Ucznia można nagrodzić za: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce, 

2) szczególne osiągnięcia sportowe, 

3) pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska, 

4) promowanie dobrego imienia Szkoły w środowisku szkolnym i poza nim. 

2.  Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy, 

2) pochwała wychowawcy  lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły, 

3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców, 

4) wychowawcy klas na spotkaniu z rodzicami pisemnie informują o szczególnych 

osiągnięciach dziecka (udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zaangażowania na 

rzecz Szkoły: przedstawienia, udział w przedsięwzięciach SU), 

5) dyplom uznania od Dyrektora, 

6) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora, 

7) świadectwo z wyróżnieniem,  

8) umieszczenie uczniów na liście w gablocie szkolnej, 

9) Rada Pedagogiczna przyznaje najlepszemu absolwentowi za szczególne osiągnięcia 

statuetkę „Wiktorka”.  

3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może postanowić 

o przyznaniu nagrody w innej formie. Z tego samego tytułu nie można przyznać więcej niż 

jednej nagrody. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek 

społeczności szkolnej, z  tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

4. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie. 

5. Nagrody rzeczowe na zakończenie roku szkolnego za wzorowe i bardzo dobre zachowanie 

oraz wysokie wyniki w nauce (średnia minimum 4,75) otrzymują uczniowie klas IV-VIII.   

 

§51a 

 

1. Uczeń szkoły, rodzic Ucznia szkoły, pracownik szkoły, może złożyć do Dyrektora 

umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące przyznanej Uczniowi nagrody. Wnoszący 

winien się podpisać oraz wskazać adres korespondencyjny. 

2. Zastrzeżenia złożone anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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3. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia w którym zastrzeżenia zostały 

dostarczone do sekretariatu Szkoły. 

4. Przed zajęciem stanowiska, Dyrektor występuje do organu który przyznał nagrodę z 

wnioskiem o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 

wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za 

zasadne. 

5. W przypadku gdy przyznającym nagrodę był Dyrektor albo Szkoła, Dyrektor występuje do 

Rady Pedagogicznej o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w 

terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za zasadne. 

 

§ 52. 

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o 

których mowa w § 50. uczeń może zostać ukarany: 

1) upomnieniem ustnym wychowawcy klasy, 

2) naganą pisemną wychowawcy klasy, 

3) obniżeniem oceny z zachowania – do nagannej włącznie, 

4) rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem szkoły, 

5) upomnieniem pisemnym Dyrektora Szkoły, 

6) naganą pisemną Dyrektora Szkoły, 

7) pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji, 

8) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

9) zakazem reprezentowania Szkoły na zewnątrz, 

10) przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole, 

11) przeniesieniem ucznia do innej Szkoły (macierzystej - w przypadku realizowania 

obowiązku szkolnego w szkole nie będącej rejonem), 

12) pracą na rzecz szkoły lub przeniesieniem tego obowiązku na rodziców. 

2. Kary określone w ust. 1 pkt 4 do pkt 12  nakłada Dyrektor Szkoły. 

3. Przeniesienie ucznia do równoległej klasy (jeśli taka istnieje) może nastąpić w 

następujących przypadkach: 

1) jeśli nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary, 

2) jeśli uczeń dopuścił się wybryków chuligańskich, takich jak pobicie, kradzież, wyłudzanie 

pieniędzy lub rzeczy, itp., 

3) za notoryczne utrudnianie prowadzenia lekcji. 

4. Przeniesienie ucznia do innej Szkoły dokonuje Kurator Oświaty na uzasadniony wniosek    

Dyrektora Szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

psychologa/pedagoga szkolnego. Odbywa się to w następujących przypadkach:  

1) w przypadku ciągłych udokumentowanych naruszeń postanowień statutu,  

2) gdy wcześniej  stosowane środki zaradcze nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, 

3) szczególnie rażące naruszenie szkolnych obowiązków, 

4) szczególnie drastycznego, chuligańskiego zachowania (pobicie, zastraszanie, wyłudzanie, 

kradzież, 
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5) demoralizacji, tj. palenie papierosów lub e-papierosów, picie alkoholu, połączone z 

demoralizującym wpływem na innych uczniów, 

6) wulgarnego zachowania w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły. 

5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą   

być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

6. O nałożonej karze wychowawca klasy zawiadamia ucznia i jego rodziców w terminie do    

3 dni od udzielenia kary. 

7. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie  

może wnieść rodzic w ciągu siedmiu dni od otrzymania informacji.  

8. Odwołanie składa się w formie pisemnej: 

1) do Dyrektora Szkoły od kar udzielonych przez wychowawcę, 

2) do Kuratora Oświaty od kar udzielonych przez Dyrektora Szkoły. 

9. Można odstąpić od zastosowania kary przewidzianej w ust.1 pkt 10, w okolicznościach  

określonych w ust.4, za pisemnym poręczeniem właściwego zachowania ucznia,  udzielonym 

przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego, Radę Rodziców lub na podstawie 

pisemnej deklaracji rodziców. 

10. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż pół 

roku) na podstawie pisemnego uzasadnienia wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego, 

psychologa/pedagoga szkolnego, rodzica. 

11. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust.1, ust.3 i ust.4 określają odrębne     

przepisy. 

   

Rozdział XI 

 WOLONTARIAT 

  

§ 53. 

1. Szkoła kształtuje u uczniów postawy prospołeczne poprzez możliwość udziału w 

działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu 

społecznym. 

 2. Celem działalności wychowawczej w formie wolontariatu jest:  

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie młodzieży do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, włączanie w działania na rzecz szkoły oraz 

środowisk potrzebujących pomocy;  

2) rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 

i innowacyjnej szkoły; 

3) rozwijanie postawy prospołecznej, życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości 

na potrzeby innych.  

3. Uczniowie klas VII i VIII angażujący się w działalność na zasadzie wolontariatu mogą 

uzyskać wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Wymagana liczba godzin 

umożliwiająca uczniowi uzyskanie wpisu to 30 godzin zrealizowanych w trakcie jednego roku 

szkolnego lub dwóch lat. Ilość godzin monitoruje wychowawca klasy lub opiekun Szkolnego 

Koła Caritas. 
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4. Działalność na zasadzie wolontariatu może być prowadzona na terenie szkoły oraz poza 

szkołą, w tym przypadku uczeń jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie potwierdzające 

podjęte przez niego działania.  

 

 

 

 

§ 54. 

 Zakres współpracy z organizacjami wolontariatu 

 

1. „Wolontariusz” to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenie 

odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi 

zrównanych oraz organów administracji publicznej i jednostek im podległych. 

2. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce pomagać innym, chociaż przy wykonywaniu 

niektórych świadczeń powinien on posiadać kwalifikacje i spełniać odpowiednie wymagania.  

3. Na terenie szkoły można angażować wolontariusza do prowadzenia: 

 1) zajęć specjalistycznych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce oraz 

inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, 

 2) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

4. Zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza pracy określają wspólnie 

korzystający i wolontariusz w porozumieniu, które może mieć charakter ustnych ustaleń, jeśli 

wolontariusz ma pracować przez okres krótszy niż 30 dni. 

5. Porozumienie na okres przekraczający 30 dni musi mieć formę pisemną i zawierać zapis o 

możliwości jego rozwiązania. 

6. Porozumienie to nie jest stosunkiem pracy, lecz stosunkiem cywilno – prawnym. 

7. Korzystający ze świadczeń wolontariusza musi: 

1) zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

2) pokryć koszty podróży służbowych, a także inne niezbędne koszty ponoszone przez 

wolontariusza w związku z wykonywaną przez niego pracą. 

8. Na prośbę wolontariusza zatrudniający go podmiot ma obowiązek wydania mu 

zaświadczenia o wykonywaniu przez niego pracy. 

 

§ 55. 

Wolontariat w szkole 

 

1.W szkole funkcjonuje  Szkolne Koło Caritas. 

2. Cel działań to działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i 

materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na 

uwadze godność każdej osoby ludzkiej. 

3. Idea Caritas: Caritas to miłość – określony rodzaj miłości – miłość bratnia, podnosząca, 

wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości - pomocy względem wszystkich potrzebujących, 

ubogich i słabych – bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy – 

wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus. 
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4. Szkolne Koło Caritas ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne, dbać o 

rozwój wolontariusza, integrować społeczność szkolną i lokalną mając na uwadze godność 

każdego człowieka oraz współpracować z Gdańskim Archidiecezjalnym Caritas. 

5.  Szkolnym Kołem Caritas opiekuje się nauczyciel – koordynator delegowany przez 

dyrektora szkoły. 

6. Szkolne koło  posiada własny regulamin i plan działania w danym roku szkolnym. 

7.  Opiekun Koła Caritas ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w 

czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub 

deklarujących pomoc – rodziców. 

8.  Szkolne koło wolontariatu może podejmować współpracę ze stowarzyszeniami oraz 

organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub wzbogacenie 

działalności edukacyjnej, opiekuńczej i innowacyjnej oraz innymi instytucjami działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

9. Formy działalności: 

1)   działania na rzecz środowiska szkolnego, 

2)   działania na rzecz środowiska lokalnego, 

3)  udział w akcjach ogólnopolskich oraz inicjowanych przez Archidiecezję Gdańską za zgodą 

dyrektora szkoły. 

10. Za zaangażowania w działalność Szkolnego Koła Caritas uczniowie mogą być nagradzani. 

Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla ich 

działalności. 

11. Formy nagradzania: 

1)  pochwała dyrektora na szkolnym apelu, 

2)  przyznanie dyplomu, 

3)  wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego, 

4)  pisemne podziękowanie dla rodziców. 

 

Rozdział XII 

ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI 

W OKRESIE NAUCZANIA REALIZOWANEGO ZDALNIE 

 

§ 56. 

1. W Szkole prowadzona jest platforma edukacyjna oparta na rozwiązaniach i systemie firmy 

Google dla Edukacji (Wcześniej G Suite). Wszystkie działania odbywające się na pracy 

zdalnej, tj. zadania, materiały, listy uczniów (tzw. e-maile służbowe), dane osobowe (imiona 

i nazwiska). Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze. 

W skład Administratorów wchodzą: dyrektor szkoły i dwaj nauczyciele (informatyki i innego 

przedmiotu). 

2. Platforma jest „szczelna”, tzn, iż Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze ma do 

niej wyłączny dostęp, konta służbowe służą tylko i wyłącznie do pracy w obrębie obowiązków 

pracowniczych/zawodowych i nie mogą być używane do celów prywatnych.  
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3. Materiały zadaniowe i listy uczniów na dany rok szkolny są archiwizowane (na serwerze 

Google’a, do którego wyłączny dostęp ma Szkoła) wraz z końcem danego roku szkolnego. 

4. Platforma uruchamiana jest w sytuacji: 

1) pracy zdalnej praca grupowa, całe klasy, Szkoła etc., 

2) nauczania zdalnego indywidualnego, 

3)  sytuacji wyjątkowych (np. klęska żywiołowa itp.), 

4) nakazu odgórnego władz zwierzchnich: Minister Edukacji, Starosta, Wójt Gminy, Sołtys, 

Dyrektor Szkoły. 

5. Aktualizacja danych/migracja danych przebiega w trakcie przygotowywania platformy 

(czerwiec-sierpień) poprzez „przesunięcie” danych uczniów, którzy otrzymali promocję do 

klas wyższych poprzez przemianowanie kont i grup e-klasowych. 

6. Do wszystkich danych osobowych oraz materiałów, historii logowań, blokowania 

uczestników, nadawania nowych kont, kasacji/usuwania kont mają dostęp Administratorzy. 

 

§ 57.  

Organizacja pracy szkoły w okresie nauczania prowadzonego zdalnie 

 

1. Zdalne nauczanie organizowane jest w sytuacjach szczególnych, na podstawie i w zakresie 

obowiązujących, odrębnych przepisów prawa. 

2. Organizację pracy szkoły w okresie obowiązywania nauczania realizowanego zdalnie 

określa szczegółowo dyrektor szkoły w drodze zarządzenia z uwzględnieniem wydanych 

przepisów prawa oraz możliwości technicznych i organizacyjnych szkoły, biorąc także pod 

uwagę możliwości i potrzeby uczniów i ich rodziców. 

3. Planowane formy pracy szkoły w okresie nauczania zdalnego nie powinny naruszać praw 

ucznia i praw dziecka oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

4. Podejmując decyzję o zawieszeniu zajęć, dla danego oddziału/grupy realizującej nauczanie 

w formie zdalnej dyrektor określa szczegółową okresową organizację zajęć, w tym 

tygodniowy plan zajęć na okres realizacji nauczania zdalnego uwzględniający czas z 

wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz bez jej wykorzystania. 

5. Szczegółowa organizacja nauczania musi uwzględniać: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, 

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 

6) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć, 

7) możliwości techniczne i organizacyjne dostępu do proponowanych form nauczania przez 

nauczycieli i uczniów, 

8) bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych w procesie zdalnego nauczania i uczenia się. 

6. Dyrektor szkoły pozyskuje informacje od nauczycieli i rodziców o ich potrzebach 

związanych z organizacją zdalnego nauczania.  

7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym zapewnia możliwość 

korzystania w procesie nauczania i wychowania z infrastruktury informatycznej oraz Internetu 

na terenie szkoły. 
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8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje możliwość 

użyczania nauczycielom oraz rodzicom uczniów sprzętu niezbędnego do realizacji przez 

ucznia i nauczyciela zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.  

9. Dyrektor przygotowuje szkołę, we współpracy z nauczycielami i organem prowadzącym, 

do korzystania z wybranego oprogramowania, platform e-learningowych umożliwiających 

komunikację i zdalne prowadzenie zajęć. 

 

 

§ 58. 

Zajęcia obowiązkowe 

 

1. Podstawowym zadaniem szkoły w realizacji jej zadań i celów statutowych w czasie 

zdalnego nauczania jest zapewnienie realizacji podstawy programowej w formach i terminach 

dostosowanych do ograniczeń nałożonych przepisami prawa w tym okresie. 

2. Programy nauczania wnioskowane do dopuszczenia przez dyrektora do realizacji od roku 

szkolnego 2020/2021 powinny uwzględniać formy i zasady pracy z wykorzystaniem 

technologii informacyjno - komunikacyjnych. 

3. Zajęcia obowiązkowe, określone w podstawie programowej realizowane są zgodnie z 

tygodniowym planem zajęć ustalonym przez dyrektora szkoły na czas zdalnego nauczania. 

4. Zajęcia realizowane są w formach wskazanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z 

nauczycielami. Jeżeli jest to możliwe, prowadzone są w formie: 

1) lekcji on-line, 

2) przekazywania informacji z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz innych 

bezpiecznych komunikatorów, zapewniających dostęp do zajęć dla każdego ucznia oraz 

ochronę danych osobowych nauczycieli, uczniów i ich rodziców. 

5. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń nie może z przyczyn obiektywnych skorzystać  z 

ustalonej formy nauczania i uczenia się, sposób realizacji podstaw programowych, oceniania 

oraz komunikowania się nauczycieli z uczniem i rodzicem może być ustalany indywidualnie. 

6. Udział uczniów w ustalonych zajęciach on-line oraz realizacja przekazanych zdalnie 

przez nauczycieli zadań i prac są obowiązkowe. 

7. Brak obecności ucznia na zajęciach prowadzonych on-line oraz brak aktywności ucznia   w 

realizacji zadań w innych formach ustalonych dla zdalnego nauczania i uczenia się uważa się 

za brak realizacji obowiązku szkolnego. 

 

§ 59. 

Szczególne zadania wychowawców w okresie nauczania zdalnego 

 

1. W realizacji nauczania w formie zdalnej biorą udział wszyscy nauczyciele szkoły, w 

zakresie przydzielonych zadań. 

2. O przydziale zadań w okresie nauczania zdalnego decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod 

uwagę kwalifikacje i możliwości nauczycieli. 

3. Pracę oraz komunikację z uczniami i rodzicami danej klasy koordynuje wychowawca 

klasy. 

4. Do zadań wychowawcy należy przede wszystkim: 
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1) przygotowywanie i przesyłanie uczniom zadań dostosowanych do ich potrzeb i 

możliwości, 

2) udzielanie uczniom wsparcia i pomocy w realizacji obowiązku szkolnego,  

3) uzyskanie kontaktu z uczniami, którzy nie podjęli nauki on-line i organizacja ich pracy we 

współpracy z rodzicami, zgodnie z możliwościami. 

5. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy szkołą, a uczniami i rodzicami jest 

dziennik elektroniczny i poczta elektroniczna. 

6. Wszelkie istotne informacje przekazywane przez nauczyciela oraz rodzica, dotyczące 

funkcjonowania ucznia w okresie zdalnego nauczania i uczenia się powinny mieć formę 

pisemną, powinny być przekazywane za pomocą dziennika elektronicznego. Za przyjęcie 

wiadomości uważa się odczytanie wiadomości. 

7. Wychowawca ma obowiązek uzyskać od uczniów lub rodziców informację czy uczeń 

posiada możliwość dostępu do dziennika elektronicznego oraz ustalonych komunikatorów, 

którymi przesyłane są zadania i prowadzone zajęcia on-line przez nauczycieli. W razie 

rozpoznanych trudności  wychowawca lub nauczyciel współpracujący w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły udziela uczniowi niezbędnego wsparcia. 

8. W szczególnych przypadkach wychowawca może w porozumieniu z rodzicem ustalić inny, 

bezpieczny i możliwy do udokumentowania sposób komunikacji i formy zdalnego uczenia 

się. 

 

§ 60. 

Szczególne zadania nauczycieli prowadzących zajęcia w okresie nauczania zdalnego 

 

1. Podstawowym zadaniem nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami w formie zdalnej 

jest: 

1) opracowanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły modyfikacji realizowanego programu 

nauczania lub programu zajęć, uwzględniającej formy i metody zdalnego nauczania i uczenia 

się, 

2) dostosowanie form i kryteriów oceniania do sytuacji zdalnego uczenia się  

i zakomunikowanie jej uczniom i rodzicom,  

3) dostosowanie poziomu trudności zadań oraz formy przekazywania wiedzy do potrzeb i 

możliwości uczniów, w tym w zakresie wskazanym w opiniach i orzeczeniach. 

2. W realizacji zdalnego nauczania nauczyciele powinni korzystać przede wszystkim z 

ogólnodostępnych form i zasobów wskazanych przez ministra właściwego do spraw edukacji. 

3. Korzystanie z innych płatnych platform i zasobów musi być uzgodnione z dyrektorem 

szkoły. 

4. Informacje i zadania wysyłane do uczniów i rodziców w ramach nauczania zdalnego  

powinny być jednoznaczne, konkretne i realne do wykonania. Przy każdym pakiecie 

wysyłanych do uczniów zadań powinno być wskazanie terminu ich  realizacji. 

5. W przypadku trudności w realizacji zadań nauczyciel ma obowiązek w porozumieniu z 

rodzicami ucznia udzielić mu stosownej pomocy i wsparcia.  

 

§ 61. 

Zadania i zasady zachowania uczniów uczących się w formie nauczania zdalnego 
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1. Na wyznaczone zajęcia on-line uczeń dołącza punktualnie, o godzinie określającej 

początek zajęć, opuszcza je po ich zakończeniu przez nauczyciela. Podczas zajęć powinien 

posiadać niezbędne, określone przez nauczyciela podręczniki, zeszyty oraz pomoce 

dydaktyczne. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać Regulaminu zdalnego nauczania. 

3. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, wykonywać polecenia 

nauczycieli, zgodnie współpracować w ich realizacji z innymi uczniami.  

4. Podczas lekcji prowadzonych on-line uczeń powinien okazywać szacunek innym 

uczestnikom spotkania tj.: 

1)  wyglądać schludnie, czysto,  

2) powstrzymać się od spożywania posiłków, 

3) zachowanie ucznia podczas zajęć szkolnych powinno cechować się dbałością o kulturę 

języka,  

4) wypowiadanie własnych poglądów i słuchanie wypowiedzi innych odbywać się winno z 

przestrzeganiem zasad kultury osobistej, 

5) niedopuszczalne jest zakłócanie zajęć, wyłączanie mikrofonu, rozłączanie się, nagrywanie 

przebiegu zajęć. 

 

§ 62. 

Ocenianie wewnątrzszkolne w okresie nauczania prowadzonego zdalnie 

 

1. W zakresie oceniania i klasyfikowania uczniów pozostają w mocy zapisy Rozdziału VI 

§41 Statutu Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem terminowego odsyłania prac przez 

uczniów. 

2. Rodzice uczniów odbierają informację o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych jedynie za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Odczytanie uważa się 

za potwierdzenie uzyskania wiadomości przez rodzica.  

3. Wszelkie wnioski i pisma związane z trybem odwoławczym od oceny można złożyć drogą 

elektroniczną do dyrektora szkoły. 

 

§63. 

Ograniczenia w realizacji innych zajęć i zadań szkoły w okresie nauczania zdalnego 

 

1. Jeżeli brak jest rzeczywistych możliwości organizacyjnych, w okresie zdalnego nauczania 

może zostać przez dyrektora szkoły okresowo ograniczona lub zawieszona: 

1) realizacja zaplanowanych zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę lub 

podmioty zewnętrzne (na podstawie odrębnych umów), 

2) realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej i profilaktyki, 

3) realizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych, 

4) działalność biblioteki szkolnej, szczególnie w zakresie bezpośredniego wypożyczania i 

zwrotu księgozbioru, 

5) działalność Samorządu Szkolnego i wolontariat, 

6) działalność stołówki szkolnej, 
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7) działalność na terenie szkoły stowarzyszeń i organizacji. 

2. O szczegółowym zakresie ograniczenia lub zawieszeniu realizacji zadań określonych w 

ust. 1 decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności i ograniczenia, 

możliwości szkoły oraz potrzeby uczniów. 

3. Jeżeli zajęcia z uczniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 nie zostały zawieszone, ich 

realizacja odbywa się on-line lub w innych formach ustalonych przez dyrektora szkoły w 

uzgodnieniu z nauczycielem.  

4. O udziale uczniów w zajęciach dodatkowych, szczególnie z zakresu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej prowadzonych on-line lub w innej formie decydują rodzice 

w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

 

§ 64. 

Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych w okresie zdalnego nauczania 

 

1. Na okres organizacji nauczania w formie zdalnej zawiesza się realizację zadań 

opiekuńczych w formie bezpośredniej opieki nad wychowankami. Zajęcia wychowania 

przedszkolnego odbywać się będą w formie zdalnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości 

dzieci. 

2. Szczegółową organizację zajęć objętych podstawą programową i programem wychowania 

przedszkolnego w formie zdalnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami 

wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu przez nich opinii rodziców dzieci 

uczęszczających do oddziału przedszkolnego. Dla podtrzymania kontaktu i motywacji dzieci 

wskazana jest organizacja minimum jednych zajęć w formie spotkania on-line dla dzieci w 

obecności ich opiekunów. 

 

§ 65. 

Postanowienia szczególne w okresie nauczania zdalnego 

 

1. Zajęcia prowadzone z uczniami i wychowankami, w tym również zajęcia dodatkowe i 

zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentowane są w dzienniku 

elektronicznym w sposób określony przez dyrektora szkoły, umożliwiający kontrolę realizacji 

przyjętych programów. Po zakończeniu pracy zdalnej uzupełniane są również przez 

nauczycieli dzienniki zajęć prowadzone w formie papierowej, o ile takie są prowadzone. 

2. W okresie organizacji nauczania zdalnego rada pedagogiczna oraz powołane zespoły 

nauczycieli mogą odbywać swoje spotkania w formule on-line, zgodnie z przyjętym 

regulaminem. 

3. Godziny pracy nauczycieli, w tym godziny ponadwymiarowe rozliczane są na podstawie 

dokumentacji przeprowadzonych zajęć. 

4. Na czas realizacji nauczania w formie zdalnej dyrektor szkoły ustala inne zadania dla 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy nie mogą z przyczyn obiektywnych w 

pełni realizować swoich dotychczasowych zadań i obowiązków zgodnie z przydzielonym 

wcześniej zakresem. 
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5. Szkoła, w granicach posiadanych zasobów i możliwości budżetowych udziela wsparcia 

nauczycielom oraz uczniom w formie bezpłatnego wypożyczania sprzętu szkolnego 

ułatwiającego zdalne nauczanie i uczenie się. 

6. Wszelkie wnioski kierowane do dyrektora szkoły w sprawach uczniów lub związane  z 

pracą szkoły należy przesyłać do szkoły drogą elektroniczną lub składać w formie papierowej 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

Rozdział XIII 

SYSTEM OPIEKI I POMOCY UCZNIOM,  

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ  

 

§ 66. 

 

1. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę uczniom z niepełnosprawnością na 

obu poziomach nauczania, na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

2. W oddziale ogólnodostępnym umożliwia się dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością, 

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich 

możliwości. 

3. Szkoła zapewnia uczniom z niepełnosprawnością: 

1)  realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2)  warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 

3)  zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy psychologiczno 

–pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach; 

4)  inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 

resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 

5)  integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 

6)  przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

4. Kształcenie ucznia z niepełnosprawnością odbywa się w oparciu o indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny, zawierający w szczególności: 

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

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 

zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

2)  zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem; 

3)  formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

4)  działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, 

innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

5)  zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie 

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia, a także: 
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a)  w przypadku ucznia klasy VII i VIII zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 

b)  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

6)  zakres współpracy nauczycieli i specjalistów, 

7)  rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających 

to kształcenie – w zależności od potrzeb; 

8)  zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 

5 uczniów – w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia. 

 

§ 67.  

1. Ilekroć mowa jest o uczniu, rozumiemy przez to wychowanka oddziału przedszkolnego i 

ucznia klas pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. 

2. Dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie, szkoła organizuje opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną, w tym 

również pomoc materialną, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Zadania, o których mowa w ust. 2 mogą być realizowane z udziałem wolontariuszy, 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 68. 

(uchylony) 

 

§ 69.  

(uchylony) 

 

§ 70.  

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom 

uczęszczającym do oddziału przedszkolnego, ich rodzicom oraz nauczycielom.  

2. Udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na wspieraniu rodziców oraz 

nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu 

ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej dla dzieci.  

3. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, 

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni.  

4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem 

oraz w formie:  

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych 

zajęć o charakterze terapeutycznym, 

2) porad i konsultacji, 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.  
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5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w 

formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno - 

pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.  

 

Rozdział XIV  

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNYMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI  

 

§ 71. 

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 

1. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi ma na celu w szczególności:  

1) pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznawanie rodzaju i stopnia 

trudności poprzez przebadanie w poradni),  

2) prowadzenie terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,  

3) pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia,  

4) profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy uczniom z grup ryzyka.  

2. Współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej polega w szczególności na:  

1) organizowaniu dożywiania,  

2) udzielaniu doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej. 

3. W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła prowadzi systematyczną 

współpracę z policją w zakresie profilaktyki zagrożeń: 

1) koordynatorami współpracy są: ze strony szkoły – pedagog szkolny, ze strony policji – 

specjalista ds. nieletnich właściwej dla rejonu szkoły jednostki policji, a także dzielnicowy, w 

rejonie którego zamieszkuje uczeń,  

2) ww. koordynatorzy systematycznie się ze sobą kontaktują, na bieżąco wymieniają się 

informacjami, rozwiązują problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów szkoły, 

3) w ramach współpracy szkoły z policją pedagog szkolny ustala zasady współpracy szkoły 

ze specjalistą ds. nieletnich i dzielnicowym,  organizuje spotkania nauczycieli  i dyrektora 

szkoły ze specjalistą ds. nieletnich oraz dzielnicowym na temat zagrożeń młodzieży 

demoralizacją i przestępczością w lokalnym środowisku, organizuje spotkania tematyczne 

młodzieży szkolnej ze specjalistą ds. nieletnich oraz dzielnicowym, jak np. odpowiedzialność 

nieletnich za popełniane czyny karalne, prawne aspekty przeciwdziałania narkomanii, 

wychowanie w trzeźwości itp., informuje policję o zdarzeniach na terenie szkoły noszących 

znamiona przestępstwa oraz zagrażających zdrowiu i życiu, a także o przejawach 

demoralizacji, organizuje na terenie szkoły, we współpracy z policją, przedsięwzięcia 

adresowane do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz koordynuje ich przebieg;  

4. Współpraca z kuratorami sądu rejonowego w szczególności polega na:  

a) stałym kontakcie z kuratorami zawodowymi i społecznymi sprawującymi nadzór nad 

rodzicami uczniów i uczniami,  

b) wydawaniu opinii o uczniach na wniosek sądu, 

c) redagowanie pism do sądu w sprawach wymagających interwencji tej instytucji. 
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Rozdział XV  

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

§ 72. 

1. Organizację oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz 

organizacyjny szkoły. 

2. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez 

nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego 

przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy 

rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci. 

3.  Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 

4. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych w kalendarzu pracy szkoły 

terminach przerw w pracy oddziału przedszkolnego. 

5. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie 

dzieciom niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

6. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może w oddziale przedszkolnym zorganizować 

zajęcia dodatkowe. 

7. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (religia, zajęcia umuzykalniające i inne) 

dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci – ok. 30 minut. 

9. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać ze stołówki szkolnej na ogólnych 

zasadach określonych przez szkołę. W tym czasie opiekę zapewniają dzieciom nauczyciele 

dyżurujący. 

 

§ 73. 

 

1. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ 

prowadzący szkołę i podaje do publicznej wiadomości. 

2. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie 

dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatruje dyrektor szkoły. 

3. Dziecko powracające z zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego na 

warunkach dotyczących obywateli polskich.  

 

§ 74. 

 

1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności: 

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości z 

uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji, 
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2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz 

wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do 

podjęcia nauki w szkole, 

3) kształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami i normami 

postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i 

zachowanie, 

4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu  w 

celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek 

w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

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

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z 

poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

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

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

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

bezpieczeństwo w ruchu drogowym;   

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

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

się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do 

intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

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

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka; 

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 
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13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w 

przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych   

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami; 

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur; 

18) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu różnych zawodów. 

Prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego/preorientacji zawodowej w 

przedszkolu, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz 

pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień m.in. poprzez: 

a) prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko określa, co 

lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej; 

b) organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód: strażak, 

policjant, lekarz, górnik itp., 

c) organizowanie wycieczek do zakładów pracy. 

3. Oddział przedszkolny umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i językowej, poprzez: 

1) zapoznawanie z historią kraju i symbolami narodowymi; 

2) organizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji świąt narodowych i świąt kościelnych  

z prezentowaniem symboli państwowych; 

3) zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych,  

krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody, które zlokalizowane są w najbliższej 

okolicy; 

4) przybliżanie tradycji  i kultury regionu i najbliższej okolicy; 

5) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego 

oświadczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami zapraszanymi do przedszkola –autorytetami 

w zakresie nauki, kultury i sportu; 

7) tworzenie tradycji przedszkola; 

8) wzbudzanie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina. 

4. Oddział przedszkolny kładzie szczególny nacisk na realizację podstawowych kierunków 

polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny ogłoszonym przez Ministra Edukacji  i 

Nauki. 

 

§75. 

1. Oddział przedszkolny: 
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1) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody 

oraz organizację pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości, 

w szczególności poprzez: 

a) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych; 

b) system ofert edukacyjnych; 

c)  stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć; 

d)  działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące; 

2) umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu 

otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, 

możliwości i zainteresowań dzieci; 

3)  organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych 

kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także 

umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości 

własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej; 

4) w działalności wychowawczo - dydaktycznej pokazuje dzieciom piękno języka polskiego 

oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej; 

5) tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze 

akceptacji i bezpieczeństwa. 

2. Oddział realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub 

indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując 

zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji 

pedagogicznych. 

3. W oddziale przedszkolnym: 

1) pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem 

rozwoju i indywidualnymi potrzebami dziecka, 

2) wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości, 

3) szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy 

ułomności, 

4) nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzoną dziecku przez innych. 

4. W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- 

pedagogiczna zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w trakcie 

bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć 

specjalistycznych, porad i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów 

i szkoleń. 

6. Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą: 

rodzice dziecka, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista prowadzący zajęcia z 

dzieckiem, pielęgniarka środowiska, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, asystent 

edukacji romskiej, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy. 

7. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest 

dobrowolne i bezpłatne. 

 

§ 76. 

1. Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym: 
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1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki, sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne, 

3) inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i 

resocjalizacyjne, 

4) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym. 

2. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami dziecka. 

 

§ 77. 

 

1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i 

poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć 

organizowanych poza szkołą: 

1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i szkole oraz zajęć 

organizowanych poza oddziałem i terenem szkoły, 

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny, 

3) stwarza atmosferę akceptacji, 

4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo 

- dydaktyczny.  

 

§ 78. 

 

1. Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane 

jest, aby jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przedszkolnym przez cały okres 

uczęszczania dziecka do oddziału. 

3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie 

powierzonych jego opiece wychowanków. 

4. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i 

nauczania, w tym między innymi: 

1) zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do 

kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności, 

2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach 

wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale,  

3) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, 

włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych 

trudności, 

4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie, 

5) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci, 

6) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. w 

sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci, 
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7) wydaje rodzicom kartę – informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w 

szkole podstawowej; informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć 

naukę w szkole podstawowej. 

5. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, 

2) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznej, 

emocjonalnej, ruchowej i umysłowej, 

3) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz 

otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, 

4) stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego 

dziecka, 

5) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy, 

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnozą przedszkolną). 

6. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez: 

1) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności, 

2) prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających 

dodatkowego wsparcia pedagogicznego, 

3) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, 

planuje i koordynuje jej przebieg,  

4) współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.  

 

§ 79. 

 

1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo: 

1) wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów 

dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowania własnego programu z uwzględnieniem 

zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, 

2) wyboru pomocy dydaktycznych, 

3) opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, 

4) zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym, 

5) udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, 

6) aktywnego udziału w formach doskonalenia nauczycieli, 

7) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli 

specjalistów, 

8) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub 

oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkole podstawowej. 

 

§ 80. 
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1. Dziecko w oddziale przedszkolnym na prawo do: 

1) podmiotowego i życzliwego traktowania, 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 

3) akceptacji takim, jakim jest, 

4) własnego tempa rozwoju, 

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, 

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw. 

2. Dziecko ma obowiązek: 

1) podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom współżycia 

społecznego, 

2) przestrzegania zasad higieny osobistej, 

3) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy. 

 

§ 81. 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem 

przedszkolnym, 

2) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego 

w danym oddziale, z którym zapoznawani są podczas pierwszego zebrania dla rodziców, 

organizowanego w danym roku szkolnym, 

3) znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym, z którym zapoznawani 

są w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco poprzez informacje zamieszczane na tablicy 

oddziału przedszkolnego, prowadzonej przez nauczyciela, 

4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez: 

a) uzyskiwania od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych 

dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu, 

b) obserwowania własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości i imprez 

w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek, 

c) zaznajomienia się z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka, 

d) do przekazania organom szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału i szkoły, 

e) wychodzenia z inicjatywą udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku, 

f) informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz o 

wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

g) wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w 

przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka, 

h) wystąpienia do dyrektora szkoły o zaprzestanie organizacji indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu uczęszczanie do oddziału 

przedszkolnego. 

 

§ 82. 
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1. Rodzice dzieci są zobowiązani do: 

1) zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, 

3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku dziecka 

realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza oddziałem 

przedszkolnym, 

4) zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w drodze 

powrotnej, 

5) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, 

6) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego 

rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

7) udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem spotkań, 

8) odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego, 

9) współpracy z pielęgniarką środowiska w miejscu nauczania i wychowania w zakresie 

troski o zdrowie dziecka, 

10) kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami 

specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie. 

 

§ 83. 

 

1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają rodzice lub upoważnione przez nich 

osoby. 

2. Po wejściu na teren szkoły rodzice lub upoważnione przez nich osoby wchodzą do szatni, 

gdzie przygotowują dziecko do pozostania w oddziale, po czym doprowadzają dziecko do sali 

oddziału i przekazują je pod opiekę nauczyciela oddziału. 

3. Odbioru dziecka z oddziału dokonują rodzice lub upoważnione przez nich osoby, 

upoważnione do tej czynności na piśmie przez rodziców dziecka. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3, jest skuteczne przez cały okres uczęszczania 

dziecka do oddziału przedszkolnego lub jednorazowo. Może być zmieniane lub anulowane. 

5. W upoważnieniu wskazuje się dane osoby, w tym w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj 

i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. Oryginał pełnomocnictwa 

pozostawia się w oddziale przedszkolnym. 

6. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa. 

7. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby 

zamierzającej jej odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe). 

8. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie dyrektora 

szkoły lub jego zastępcę. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich 

dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. 
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9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o 

zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można 

nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole 0,5 godziny. 

10. Po upływie czasu wskazanego w ust.9, powiadamia się Policję o niemożności 

skontaktowania się z rodzicami. 

11. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być 

poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się wychowawcy 

oddziału przedszkolnego. 

 

Rozdział XVI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 84. 

 

1. Szkoła ma własny hymn, sztandar i ceremoniał. 

2. Szkoła tworzy i rozwija ceremoniał szkolny związany z uroczystościami państwowymi. 

1)  Na ceremoniał szkoły składają się uroczyste obchody: 

a) Rozpoczęcia roku szkolnego, 

b) Ślubowania klas I, 

c) Dzień Edukacji Narodowej, 

d) Narodowe Święto Niepodległości, 

e) Imieniny Patrona, 

f) Rocznica Konstytucji 3-go Maja, 

g) Zakończenie roku szkolnego. 

3. Sztandar Szkoły: 

1) poczet sztandarowy bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach  szkolnych i 

pozaszkolnych organizowanych przez władze państwowe i samorządowe oraz uczestniczy w 

pogrzebach przedstawicieli władz samorządowych i pracowników szkoły, 

2) trzyosobowy skład pocztu sztandarowego zatwierdzony jest przez Dyrektora szkoły po 

uzgodnieniu z Samorządem Uczniowskim, 

3) Dyrektor SP w Górze dopuszcza możliwość powołania zastępczego pocztu sztandarowego 

reprezentującego szkołę podczas październikowych uroczystości w Piaśnicy oraz 

uroczystości, których czas trwania jest dłuższy niż 2h. Zastępczy  poczet sztandarowy może 

zostać wybrany spośród uczniów klas dwóch ostatnich   roczników po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie reprezentujący 

szkołę w poczcie sztandarowym muszą   odznaczać się wysoką kulturą osobistą, 

poszanowaniem dla historii i tradycji, a także osiągać co najmniej dobre wyniki w nauce.  

3) przekazywanie Sztandaru Szkoły odbywa się podczas uroczystości rozdania świadectw 

ukończenia szkoły; Tekst roty przekazania i przyjęcia Sztandaru brzmią następująco: 

„W imieniu absolwentów opuszczających mury tej Szkoły przekazujemy na Wasze ręce jej 

symbol – Sztandar. Od tej pory jesteście najstarszymi uczniami. Mamy nadzieję, że będziecie 

godnie reprezentować społeczność uczniowską.” 
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„My uczniowie klasy siódmej przejmując symbol naszej szkoły, obiecujemy, że będziemy 

kontynuować jej tradycje, uczyć się i pracować w miarę naszych możliwości.” 

4. Ślubowanie klas I: 

1) podczas uroczystości z okazji Pasowania Uczniów dzieci z klasy pierwszej składają 

uroczyste ślubowanie, 

2) tekst ślubowania: 

„My uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera  w  Górze – 

ślubujemy: 

a) być dobrym i uczciwym Polakiem, 

b) strzec Sztandaru i dobrego imienia szkoły, 

c) szanowania swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców, 

d) uczyć się tego co piękne i mądre, 

e) kochać i czcić Ojczyznę oraz przyczyniać się do jej rozwoju 

f) naśladować najlepsze i godne czyny naszego Patrona Szkoły”.  

5.  Szkoła posiada tablicę związaną z Patronem. 

 

85. 

 

W Szkole obowiązują akty prawne pozostające w związku z działalnością Szkoły, wydane  

przez naczelne organy władzy i administracji państwowej, w szczególności przez MEN  oraz 

władze samorządowe Gminy Wejherowo. 

 

§ 86. 

 

Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. Zasady 

postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa. 

 

§ 87. 

 

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem szkoły wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 

 

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc Statut szkoły zatwierdzony przez Radę 

Pedagogiczną dnia  30 XI 2017r. 

 


