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Preambuła 

 
W trosce o teraźniejszość i przyszłość  
Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach,  
która swą tradycję tworzy od 1945 roku  
my, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice  
w hołdzie wszystkim tym,  
którzy swoją pracą wspierali jej rozwój  
i budowali przyszłość dla następnych pokoleń,  
dla podkreślenia wartości ludzkiej nauki i pracy  
w postawie patrona szkoły – dr Jana Wyżykowskiego,  
który jest dla nas wzorem człowieka  
twórczego, życzliwego, sumiennego i uczciwego,  
nawiązując do jego patriotyzmu i rozumienia potrzeb Ojczyzny,  
do jego zasad moralnych,  
będących źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,  
odwołując się do najlepszych tradycji naszej szkoły,  
zobowiązani, by przekazać wszystko, co cenne z jej dorobku,  
świadomi potrzeby współpracy,  
w poczuciu odpowiedzialności 
 
ustanawiamy Statut  
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 
 
jako prawa podstawowe dla szkoły oparte na poszanowaniu każdego człowieka, 
sprawiedliwości, współdziałaniu, dialogu i tolerancji.  
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DZIAŁ I 
 

Informacje o placówce 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  
 

§ 1.Statut dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, 
zlokalizowanej w budynku przy ul. Kmicica 23, zwanej dalej „Szkołą”. 

 
        §2.  Statut Szkoły, zwany dalej „Statutem”, został opracowany na podstawie m. in.: 

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

 
2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 

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

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 ze zm.) 
 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół                            
i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).   

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.w sprawie ramowych planów nauczania            
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu  11 lutego 2014 r. Dz. U. z 
2014 r., poz. 251). 

6. Rozporządzenie MENiS  z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego              
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46., poz. 432  ze zmianami) 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących 
do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym. (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 243). 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i 
innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893). 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170). 

 
10. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 

zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego           
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach 
i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. , poz. 395). 
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11. Rozporządzenie MEN  z dnia 25  marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach                
(Dz. U. z 2014 r., poz. 478) 
 

12. Rozporządzenie MEN  z dnia  25  czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego                    
(Dz. U. z 2015 r., poz. 959). 
 

13. Rozporządzenie MEN  z dnia  31  grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej(Dz. U. z  2015 r., 
poz. 24). 
 

14. Rozporządzenie MEN  z dnia 7  lipca  2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U.              
z 2014 r., poz. 902). 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego   (Dz. U. z 
2015  r., poz. 1270)  

16. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w spraiwe wymagań wobec szkół (Dz. U. z 
2015  r., poz. 1214)  

17. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego               
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432  ze zmianami).  

18. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania dla 
bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168,  

19. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych                                        
(Dz. U. z 2014 r., po. 498) 

20. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118). 

21. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2013 r., poz. 907z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1232). 
 

22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:Dz. U.  z 2014 
r., poz. 1182). 
 

23. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 
885 z ostatnimi  zmianami  w 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911). 

 
24. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.                  
w 2014 r. , poz. 803). 

 
25. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży               
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1157). 

 
26. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015  r., 
poz. 843). 
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27. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, 
organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 
sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).  
 

28. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113). 
 

29. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania    i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 532). 

30. Rozporządzenie MENiS z dnia 8  listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516  ze zm. w 2014 r. , poz. 1150). 

31.  Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).  
 

32. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 
1131). 

 
33. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły 
i placówki  (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051). 
 

34. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 
zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28). 

 
35. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 26, poz. 226). 
 

36. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 
2011 r. Nr 149, poz. 887). 

 
37. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 

180, poz. 1493) 
 
38. Rozporządzenie MEN  z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie  zakresu i form prowadzenia w 

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 
1250). 
 

39. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 
r. poz. 788). 

 
40. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2013  r.,  poz. 267).  
 
41. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 

191). 
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42. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia  2010  r. w sprawie podstawowych warunków 
niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych      
i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23). 

 
43. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 

167). 
 
44. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.  z 

2014 r., poz. 1202). 
 
§ 3. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

 
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1;  

2. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt.2; 

3. zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze dydaktyczno-
wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów; 

4. Oddziale Przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny wchodzący w skład Szkoły; 

5. uczniu, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Szkoły; 

6. dziecku – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego; 

7. nauczycielu, uczniu, pracowniku – należy przez to rozumieć: nauczyciela, ucznia, pracownika Szkoły; 

8. wychowawcy klasy, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć również nauczyciela 
Oddziału Przedszkolnego, któremu powierzono opiekę nad dziećmi  w oddziale przedszkolnym; 

9.  rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów ucznia i dziecka oraz osoby 
(podmioty) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

10.Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły. 
 
§ 4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, zwana dalej szkołą 
jest placówką publiczną. 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 

5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

 
§ 5. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Kmicica 23 w Polkowicach. 
 
§ 6.Organem prowadzącym jest Gmina Polkowice. 
 
§ 7. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. 
 
§ 8.  Szkoła nosi imię Jana Wyżykowskiego. 
 
§ 9. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego  w Polkowicach.         
 
§ 10.  Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 

§11. Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych                                          
podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,  
w tym znajomości własnej historii i kultury. 
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§ 12. Obwód Szkoły obejmuje uczniów zamieszkałych przy ulicach: 

 1) Browarna, J. Chełmońskiego, F. Chopina, M. Karłowicza, W. Kossaka, A. Kmicica, Krótka, 
Leśna, S. Moniuszki, Młyńska, I. Paderewskiego, J. Skrzetuskiego, Spółdzielcza, M. 
Wołodyjowskiego, 11-go Lutego, Zachodnia, Borówkowa, Żarska; 

 2) Wsie: Dąbrowa, Komorniki, Pieszkowice, Tarnówek, Żelazny Most, Żuków; 
 

§ 13. Cykl kształcenia w Szkole trwa 7 lat i obejmuje 3 etapy: 

1) obowiązkowe roczne przygotowanie w Oddziale Przedszkolnym;  
2) etap I – klasy od I  do III – edukacja wczesnoszkolna; 
3) etap II – klasy od IV do VI – blok przedmiotowy. 

 

§ 14. Nauka w Szkole kończy się sprawdzianem poziomu opanowania umiejętności  

ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzaniasprawdzianu, ustalonych 

odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”. 

 

§ 15. Szkoła jest jednostką budżetową i posiada zorganizowaną samodzielną obsługę  finansową.           
 

§ 16. uchylony 

 
§ 17. uchylony. 
 
§ 18. W Szkole działa stołówka szkolna. 
 

§ 19.  uchylony. 

Rozdział 2 
 

Misja szkoły, model absolwenta  
 

§  20. Misja szkoły 
1. Jesteśmy Szkołą przyjazną  i bezpieczną. Efektywnie pracujemy na sukces każdego ucznia, 
nauczyciela i zadowolenie rodzica. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach – 
to satysfakcja gwarantowana i inwestycja w przyszłość, szkoła ludzi otwartych na świat, partnerska, 
radosna, przyjazna i bezpieczna. 
2. Cel: Tworzenie przyjaznego i bezpiecznego  klimatu poprzez model edukacji o nazwie „Podejście 
Skoncentrowane na Osobie”. 
3. We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i 
godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności. 
4. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, 
solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. 
5. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne  i opiekuńczo-
wychowawcze kierujemy na dobro podopiecznych, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, 
społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów. 
6. Pracujemy w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego uwzględniające indywidualne 
tempo rozwoju dziecka oraz jego możliwości i stosujemy efektywne metody   i formy nauczania. 
7. Rozwijamy zdolności poznawcze i predyspozycje uczniów z poszanowaniem jego godności. 
8. Kształtujemy i wzmacniamy w uczniu motywację oraz pozytywny stosunek do nauki: 
9. Dbamy o rozwój ciekawości i zainteresowań ucznia w celu poznania otaczającego go świata i w 
dążeniu do prawdy. 
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10. Zapewniamy przyjazne, bezpieczne i zdrowe warunki, dzięki czemu uczeń rozwija samodzielność, 
odpowiedzialność, aktywność. 
11. Gwarantujemy dziecku dostęp do różnych źródeł informacji, wzmacniamy  i wspomagamy rozwój 
takich cech osobowości, które pozwolą na aktywne i etyczne uczestnictwo w życiu społecznym. 
12. W ramach swoich oddziaływań wychowawczych i kształtujących uwzględniamy i respektujemy 
trójpodmiotowość tych oddziaływań: uczeń-szkoła-dom rodzinny. 
13. Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej 
rozwoju. 
14. Systematycznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania wszystkich bezpośrednich „klientów” szkoły 
oraz środowiska lokalnego. 
15. Przeprowadzamy wewnętrzną ewaluację i kontrole a wyniki wykorzystujemy do doskonalenia 
działalności szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. 
16. Realizujemy programy profilaktyczne, udzielamy wsparcia w ramach pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej.  
15.   Zapewniamy opiekę świetlicy szkolnej, pielęgniarki i stomatologa. 
16.   Gwarantujemy udział rodziców w wychowawczych zadaniach szkoły.  
17.   Realizujemy model edukacji PSnO i WSWS. 

 

§ 21.  Wizja szkoły 

1. Jesteśmy nowoczesną szkołą, prowadzącą różnorodne zajęcia edukacyjne, stale podnoszącą wyniki 
nauczania oraz stosującą efektywne metody pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. 
2. W szczególności nasza Szkoła wyróżnia się wysoką jakością pracy, jest wszechstronnie rozwinięta, a 
absolwenci przygotowani są do: 
        1) posługiwania się wiedzą i umiejętnościami w praktyce; 
        2) twórczego działania; 
        3) aktywnego i zdrowego trybu życia; 
        4) dokonywania właściwych wyborów; 
        5) spełniania wymagań dotyczących kultury bycia. 
3. Zapewniamy optymalne warunki nauki i stwarzamy dodatkowe możliwości rozwoju.  
4. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w nowoczesne pomoce edukacyjne spełniające potrzeby i 
oczekiwania uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 
5. Bazujemy na pedagogicznym zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, którzy są otwarci na potrzeby 
ucznia, życzliwie współpracują ze sobą i dbają o jak najlepszy wizerunek naszej szkoły. Są gotowi do 
wprowadzania innowacji, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. 
 

   § 22. Model absolwenta 

1. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach zdobywa najważniejsze umiejętności, do których 
należą:  

1) czytanie - rozumiane zarówno, jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, 
wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, 
rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;  

2) myślenie matematyczne - umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w 
życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;   

3) myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach 
empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;  

4) umiejętność komunikowania się we języku ojczystym i w języku obcym, zarówno  w mowie, 
jaki i w piśmie;  

5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, 
w tym także dla wyszukania i korzystania z informacji;  

6) umiejętność ucznia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania 
swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 
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7) umiejętność pracy zespołowej.  
2. Wizerunek Absolwenta: 

1) ma poczucie własnej godności i wartości, jest asertywny; 
2) zdobywa wiedzę i umiejętności, potrafi zastosować je w praktyce;  
3) jest dobrze przygotowany do następnych etapów szkolnictwa;  
4) szanuje dziedzictwo kulturalne;  
5) potrafi odróżnić dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości; 
6) rozumie potrzeby innych i potrafi współpracować z innymi;  
7) jest otwarty tolerancyjny, otwarty, szczery i wrażliwy; 
8) cechuje się kulturą i odpowiedzialnością; 
9) dba o swoje zdrowie i otoczenie  

 
§ 23.  Szkolny Program Wychowawczy dotyczy następujących obszarów: 

1) miejsca ucznia w społeczności szkolnej; 
2) miejsca ucznia w rodzinie; 
3) norm zachowania;  
4) osobowości i rozwoju ucznia; 
5) mocnych i słabych stron ucznia; 
6) podejmowania decyzji i uczenia odmawiania;  
7) umiejętności mediacji; 
8) zdrowego trybu życia; 
9) przynależności regionalnej, bycia Polakiem i Europejczykiem. 

 
§ 24. Priorytety Szkoły 

1. Szkoła organizuje tak proces rozwoju ucznia, aby był ukierunkowany na jego sukces zgodnie z jego 
możliwościami i talentami. 
2.  Kształtuje wybrane cechy osobowości wspiera rozwój emocjonalny i społecznych ucznia.  
3.  Tworzy bezpieczne i przyjemną atmosferę do efektywnej pracy.  
4.   Uczy odpowiedzialności, tolerancji i altruizmu.  
5.   Promuje zdrowy styl życia i proekologiczne zachowania. 
6.   Przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w kulturze u podejmowaniu inicjatyw. 
7.   Kształtuje etykę pracy, zwłaszcza rzetelność i uczciwość. 
8.  Uczy samorządności i konstruktywnego rozwiązywania problemów.  
 
§ 25. Wartości wychowawcze:  

1)poszanowanie wartości i godności ludzkiej  
2)aktywne działania na rzecz klasy, szkoły  
3)uczciwość, szczerość  
4)prawdomówność  
5)sprawiedliwość  
6)szacunek do języka, kultury, historii i tradycji narodowej 
7)wrażliwość na piękno przyrody ojczystej  
8)ogólnoludzkie normy i wartości religijne 
9)doskonale własnej osoby  
10)kierowanie się własnym sumieniem 
11)pomoc potrzebującym  
12)umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności 
13)inicjatywa  
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DZIAŁ II 
 

Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji 

Rozdział 1 

 
Cele i zadania szkoły 

 
§ 26.1.Szkoła  realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz    w przepisach 
wydanych   na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie  Profilaktyki,  
dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 
 
2. Głównymi celami szkoły jest:  

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia   
    odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa   
    kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;  

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,        
            w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na 
           zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz   
           prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku                       
           i osiągniętego rozwoju. 
 
3. Celem kształcenie ogólnego w szkole jest:   

1) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym 
etapie rozwoju i możliwościach uczenia się; 
2) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-
dom rodzinny; 
3) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 
4) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w 
poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 
5) poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych  i zdrowych 
warunków do nauki i zabawy, działaniaindywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności 
oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, 
aktywności badawczej, a także działalności twórczej; 
6) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności 
matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów; 
7) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia 
świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji  i możliwości korzystania 
z nich; 
8) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego  i etycznego 
uczestnictwa w życiu społecznym. 
 

4. Do zadań Szkoły należy: 
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz   

  zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących  

  potrzeb; 
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3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój   
  umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności  
  osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową kształcenia  
  ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb  
  rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz  
  w procesie uczenia i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom                             
   i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                                
  z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości  
  psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia; 

9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań  
  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10) organizacja kształcenia , wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz  
  niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych  
  przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 
12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  

  językowej i religijnej; 
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom  

  pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie  

  realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły                          
  w skróconym czasie; 

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do  
  poziomu przygotowania uczniów; 

16) zapewnienie opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę szkolną; 
17) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie  

  właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 
18) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie  

  zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form  
  organizacyjnych nauczania; 

19) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez  
  umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

20) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 
21) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności  

  tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 
22) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na  

  inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 
23) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 
24) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 
25) kształtowanie i rozwijanie u uczniów  postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 
kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie 
inicjatyw i pracy zespołowej; 

26) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,  a także 
postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 
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27) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw 
wobec problemów ochrony środowiska; 

28) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 
29) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

30) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i 
wykorzystywania mediów; 

31) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 
rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących  i ograniczających dostęp do 
zasobów sieciowych w Internecie; 

32) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów  o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji; 

33) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z 
zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 

34) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także 
postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

35) zapewnienie opieki w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają  w szkole dłużej 
ze względu na czas pracy rodziców  - na wniosek rodzica lub ze względu na organizację dojazdu 
do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole; 

36) zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe 
uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie  z harmonogramem określonym 
w art. 11 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 811). 

 
5.Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie   diagnozuje 
oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań. 
 
6.Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów  i rodziców, 
realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski   z realizacji celów i zadań 
Szkoły.   
 
7.Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 
administracyjno- obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-
psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi   w 
porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.  

 
 

Rozdział 2 
 

Sposoby realizacji zadań  szkoły 

       § 27.1.Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 
podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla 
poszczególnych edukacji przedmiotowych i programem wychowania przedszkolnego. 

2.Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 

3. Program nauczania zawiera: 
1) szczegółowe cele edukacyjne; 
2) tematykę materiału edukacyjnego; 
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3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 
 

4. Nauczyciel przedmiotu edukacji wczesnoszkolnej może wybrać program nauczania spośród  
programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub: 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 
2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów); 
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi    

                zmianami. 
 
5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole dyrektor szkoły może  zasięgać opinii  
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.  

6. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie. 

7.  Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły. 

8. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw  programów.  

9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy  
programowej. 

10. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej  
wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały  
     okres funkcjonowania klasy. 

11. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek  
w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców  
danej klasy. 

12. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,  
poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w Rozdziale XI niniejszego statutu; 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia 
dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do 
zakończenia zajęć lekcyjnych  w szkole; 

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć  w 
poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie  w kilkugodzinne 
jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program 
tego wymaga;  

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych,  w pracowniach i 
innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 
zajmującymi się ruchem drogowym; 

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów 
dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku; 

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 
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12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób 
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

14) ogrodzenie terenu szkoły; 

15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni                                         
i pomieszczeń gospodarczych; 

17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym 
zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się 
kratami; 

18) wyposażenie pomieszczeń szkoły, w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do 
udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym 
dzieci niepełnosprawnych; 

20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i 
wycieczkach poza teren przedszkola; 

21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez 
mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie 
się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących 

 
13. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:  
 Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez: 

1) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły i wychowawców z nowo przyjętymi uczniami i ich 
rodzicami;  

2)  rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w 
celu   rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków 
rodzinnych i materialnych; 

3)   realizację programu „Wsparcie na starcie”; 
4)   organizację wycieczek integracyjnych; 
5)  pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga                     

 i psychologa szkolnego; 
6) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną,  wychowawcę lub  

przedstawiciela  dyrekcji;  
7)   współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 
8)  respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej;  
9) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na 

podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.   
 

14. Uczniowie  zdolni otaczani są opieką. W szczególności:  
 

1) umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki lub 
toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów  i olimpiad; 
3) nawiązuje się współpracę ze szkołami gimnazjalnymi i uczelnią wyższą w celu wzbogacenia 

procesu dydaktycznego; 
4) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności; 
5) kieruje się ucznia do opieki przez nauczyciela w celu wypracowania indywidualnych form i 

metod pracy z nim; 
6) dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia; 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 17 

 

7) indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. 
 
15. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1)  realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki; 
2)  rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;  
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we     

  współpracy z lekarzami  i psychologami;  
4)  działania opiekuńcze wychowawcy klasy;   
5)  działania pedagoga i psychologa szkolnego;  
6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć  

  integracyjnych, spotkań z psychologami, warsztaty, prelekcje. 
 
16.Szkolny Program  Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół    nauczycieli  
zwany dalej Zespołem Profilaktyki Szkolnej, powoływanym przez Dyrektora Szkoły. Szkolny program  
profilaktyki uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 
 
17. Szkolny Program  Profilaktyki  uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia  roku szkolnego  Rada  
Rodziców  w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną szkoły.  
 
18. Jeżeli Rada Rodziców  w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia  
zRadą Pedagogiczną w sprawie  Szkolnego Programu Profilaktyki , program ten ustala Dyrektor  
szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 
 
19. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę  
Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
 

20. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom na godzinie wychowawczej i ich rodzicom  
podczas drugiego zebrania. 
 

21. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami  w procesie  
działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem  
prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi  i kulturalnymi  
regionu. 
 

Rozdział 3 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno–pedagogicznej 
 

         § 28.1.  W szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 
uczniom, rodzicom i nauczycielom. 
 
2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole są bezpłatne.  
A udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 
 
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia    i 

umożliwianiu ich zaspokojenia; 
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia; 
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 
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5) opracowaniu i wdrożeniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla 
uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno – 
terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym 
dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym; 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów   i rodziców; 
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym 
zakresie; 

8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 
kierunku; 

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 
10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzeniai odchylenia rozwoju lub 
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 
4. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych  
oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z: 

1) wybitnych uzdolnień; 
2) niepełnosprawności; 
3) niedostosowania społecznego; 
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
5) specyficznych trudności w uczeniu się; 
6) zaburzeń komunikacji językowej; 
7) choroby przewlekłej; 
8) zaburzeń psychicznych; 
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

             10) rozpoznawanych niepowodzeń szkolnych; 
             11) zaniedbań środowiskowych; 
             12) trudności adaptacyjnych; 
             13) odmienności kulturowej. 
 
5. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają: 
            1.nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem; 
            2.specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno –  
               pedagogicznej, w szczególności: 
                1) pedagog, 
                2) psycholog, 
                3) logopeda. 
 
6. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania  
pedagogiczne, których celem jest: 

1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 

2. świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy z uczniem; 
3. realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego; 
4. dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy. 
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7. 1.W przypadku stwierdzenia, że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub  
           edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno pedagogicznej nauczyciel/specjalista  
           informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego. 

2. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także, na zasadach, jak w ust.1: 
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 
2) uczeń; 
3) pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej; 
4) dyrektor szkoły; 
5) pielęgniarka szkolna; 
6) pracownik socjalny; 
7) asystent rodziny; 
8) kurator sądowy; 
9) wychowawca; 
10) każdy nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniem. 

 
8.1.Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o konieczności  
objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 
      2.W celu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym  
  orzeczenie dyrektora szkoły powołuje Zespół Wspierający. 
 
9. Zadaniem  Zespołu jest planowani i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno –  
pedagogicznej w szkole. 
 
10.1.Koordynatorem pracy zespołów, o których mowa z § 8 pkt.2 jest pedagog szkolny. 
       2.Do zadań koordynatora należy: 
         1) ustalenie terminów spotkań Zespołu; 
         2) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektor szkoły i wszystkich członków  
             (z tygodniowym wyprzedzeniem); 
         3) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów; 
         4) nawiązywania kontaktów z PP-P, organizacjami pozarządowymi oraz innymi  
             instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – ustala rozwiązania  
             organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustala czas,  
             miejsce zajęć, ilość osób w grupie itp.). 
 
11. Na podstawie zaleceń Zespołu dyrektor szkoły ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy  
psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą  
realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą być przeznaczone na  
realizacje tych form. 
 
12. O ustalonych formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno –  
pedagogicznej dyrektor szkoły informuje rodziców lub opiekunów prawnych, w ustnej formie. 
 
13. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w formie: 

1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów 
wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich 
zainteresowań i uzdolnień; 

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych 
i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia; 

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych; 

4) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 
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5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, metoda Warnkego i 
biofeedback; 

6) zajęć socjoterapeutycznych; 
7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; 
8) porad dla uczniów; 
9) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się  w trudnej 

sytuacji życiowej. 
 
14. W szkole obowiązuje Procedura Organizacji Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. 
 
15.1.Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów  
z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z ankiet, opinii  
i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych. 
        2.W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa  
wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp. 
        3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami   
 i uzdolnieniami uczniów. 
        4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach  
po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub  
indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdz. VII § 23 Statutu szkoły. 
        5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich  
prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela. 
 
16. W szkole działa Zespół ds. Wspierania Uzdolnień. Szkolny Program Wspierania Zainteresowań  
        i Uzdolnień Uczniów. 
 
17. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 
         1.  dostosowaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 
         2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,  
              intelektualnych i fizycznych ucznia; 
         3. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności  
              ucznia; 
         4. umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego  
              wyposażenia i środków dydaktycznych; 
         5.  różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 
 

18.1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy maja  
    znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli  
  właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć  
8 osób. 

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody 
rodzica. 

3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                                           
i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno – 
wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych. 

4. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno – 
wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 18 ust.1 

5. O zakończeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 
opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy. 
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6. Nauczyciel zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentacje w 
formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy 
własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą forma pomocy. 

 
19.1. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby. Są to: 

1) korekcyjno – kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 
przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 
uczniów; 

2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 
zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadza nauczyciele posiadający 
przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci; 

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla 
uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 
uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów. 

4) w szkole organizowane są zajęcia terapeutyczne indywidualne dla ucznia: biofeedback, 
metoda Warnkego. 

       2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno – kompensacyjne prowadzą nauczyciele  
           i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 
 
20. Za zgoda organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne  
mogą być prowadzone indywidualnie. 
 
21. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi  
decyduje dyrektor szkoły. 
 
22. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na  
wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
 
23. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda w miarę potrzeb specjaliści, posiadający  
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 
 
24. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda  
oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych,  
w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 
 
25. W szkole prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności  z zakresu  
komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja  o warsztatach umieszczana  
jest na dwa tygodnie przed data ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 
 
26. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno –  
pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest: 
          1) w oddziale ogólnodostępnym; 
          2) nauczaniu indywidualnym; 
          3) w klasie integracyjnej. 
 
27.1. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości  
psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki 
dydaktyczne. 
      2.Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie  
kształcenia specjalnego. 
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28.1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym  
           okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 
      2.Decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje  
           w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii  
           Zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o którym mowa w § 26 Statutu  
           oraz zgody rodziców. 
3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie. 
4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do  
            wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 
 5. Decyzje o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do  
            końca lutego w klasie III i klasie VI. 
6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadku: 
            1) barków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej,  
                utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym,  
                spowodowanych dysfunkcja ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 
            2) psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły. 
 
29.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni  
            psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą  
            słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełno  
            sprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu  
edukacyjnego. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego         z 
drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego. 
 

30.1. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach  
              międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów  
              integracyjnych prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób. 
 2. W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach  
              z informatyki i języków obcych, pod warunkiem, że grupa nie może liczyć mniej niż  
              5 osób. 
 
31.1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  
              z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć  
              rewalidacyjnych w każdym roku szkolonym wynosi w oddziale  ogólnodostępnym  
              lub integracyjnym po 2 godziny na ucznia. 
 2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie  
              nauczania i arkuszu organizacyjnym. 
 3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach  
              dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując  
              ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej  
              dwóch dniach. 
 
32.1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół  
             Wspierający o którym mowa w statucie szkoły, po dokonaniu wielospecjalistycznej  
             oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program edukacyjno –  
             terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych  
             i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej  
            „Programem”. 
 2.Program określa: 
            1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania  
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  
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psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków  
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  
 przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 
2) rodzaj i zakres zainteresowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących  
zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym; 
 3) formy i metody pracy z uczniem; 
4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno –  
pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą  
realizowane; 

5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami 
psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 
działającymi na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży, określone przez zespół, o którym w statucie 
szkoły; 

6) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zawartych 
w programie. 

3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nie dłużej jednak niż etap edukacyjny. 

4. Zespół, o którym mowa w statucie szkoły, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych 
w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej 
uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

 
33. W szkole organizowane są zajęcia w zakresie: 

1) korekcji wad postawy(gimnastyka korekcyjna); 
2) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne); 
3) korekcyjno – kompensacyjne; 
4) terapii psychologicznej. 

 
34.1. W szkole zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie  
            pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 
2.W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo nauczycieli  
           posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu  
           współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych  
           społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 
3. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 i 2: 
            1) prowadza wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie  
                 z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zainteresowane działania  
                 i  zajęcia, określone w programie; 
            2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami prace wychowawcza  
                 z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi  
                 niedostosowaniem społecznym; 
3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez  

    nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych  
    w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

            4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz                                                          
 nauczycielom i specjalistom realizującym zainteresowane działania i zajęcia,  
określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami  
 niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi  
niedostosowaniem społecznym. 
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       4.Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz  
          możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  
          oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz  
          zainteresowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z  
          innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1 i 2, lub w których  
          nauczyciele ci uczestniczą. 
 
35.1.Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu  
         przeprowadzanego w ostatnim roku nauki zwanego dalej „sprawdzianem”,  
         przeprowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie warunków o sposobu oceniania,  
         klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  
         i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju  
         ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub  
         zagrożeni niedostosowaniem społecznym – w warunkach dostosowanych do ich  
         indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  
         psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia społecznego. 
      2.Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, do rodzaju  
         niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  
         możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na: 
            1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu  
                 odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 
            2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie  
                sprawdzianu lub egzaminu; 
            3) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu  
                danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia  
                niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego  
                kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków  
                dydaktycznych. 
         3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania  
             sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb  
             rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,  
             uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie  
             kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach  
             dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu podana do publicznej  
             wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego,  
             w którym przeprowadzany jest sprawdzian. 
         4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków  
             przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
 
36. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy  
          psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formie i na zasadach  
          określonych w Rozdziale V statutu szkoły. 
 
37. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu  
          z organem prowadzącym (od 2 do 5 godzin). 
 
38. Uczniom (dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole,  
         podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu), którym stan  
         zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się  
         indywidualnym nauczaniem (indywidualnym obowiązkowym rocznym  
         przygotowaniem przedszkolnym). 
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39. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego  
         ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 
40. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców  
         Oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje  
         Rada Rodziców. 
 
41. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektora  
         szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków     
         finansowych szkoły. 
 
42. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia  
         podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli. 
 
§ 30. Do zadań pedagoga i psychologa należy: 
1.prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym  
          diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  
          możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia 
2.minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom  
 zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno –  
           pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 
3.prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 
4.wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne  
uczniów; 
5. rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 
6. określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –  
pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom; 
7. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno  
          – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 
8. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu  
    wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców                             
    i wychowawców; 
9. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym  
    się w trudnej sytuacji życiowej; 
10. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad                     
w zakresie wychowania; 
11.wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego  
  i profilaktyki; 
12. diagnozowanie dojrzałości szkolnej; 
13. udział w opracowywaniu programów profilaktyki; 
14. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
§ 31. Do zadań logopedy należy: 
1. przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu  
       mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy  
       logopedycznej; 
2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie  
       pomocy logopedycznej; 
3. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub  
         w grupach; 
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4. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych  
         ćwiczeń – udzielanie instruktażu da rodziców; 
5. udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń  
         logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy  
         i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej; 
6. prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń  
        logopedycznych we wszystkich grupach zerowych; 
7.  prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
8. stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –  
         kompensacyjne; 
9. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących  
         rozwoju mowy; 
10. organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym; prowadzenie odpowiedniej  
         dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Rozdział 4 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki  uczniom niepełnosprawnym                                     
i niedostosowanym społecznie  

 
 § 32 .1.W szkole kształcenie specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. orzekania inwalidztwa. 
Nauczanie specjalne prowadzone jest:  

    1) w oddziale ogólnodostępnym; 
    2) w oddziałach integracyjnych. 
 

2.1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem  
           społecznym: 

 1)realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
          2)odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości  sprzęt  

 specjalistyczny i środki dydaktyczne; 
 3)realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych  
i możliwości psychofizycznych ucznia; 

          4)zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb; 
          5)integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 
          6)dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć  rewalidacyjnych naukę  
języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji 

       2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie  
           kształcenia specjalnego. 
 
3.1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym  
           okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 
2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje                        
           w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii  
           Zespołu Wspierający, o którym mowa w § 26 statutu oraz zgody rodziców. 
    3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie. 
4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do  
           wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 
5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do  
            końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 
6.Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 
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                1)braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej,  
                   utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym,  
                  spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 
                2)psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.  
 
4.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni  
             psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą  
             słuchu lub z głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi  
             niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca  
             danego etapu edukacyjnego. 
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego                       
             z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu  
             edukacyjnego. 
 
5.1. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach  
             międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów  
             integracyjnych prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób. 
 2. W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach  
             z informatyki i języków obcych, z zachowaniem warunku, że grupa nie może liczyć  
             mniej niż 5 osób. 
 
6. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym czeń  
w tym roku kalendarzowym kończy 21 rok życia. 
 
7.1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                          
            z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć  
            rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub  
            integracyjnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia. 
2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie  
            nauczania i arkuszu organizacyjnym. 
   3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach  
            dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując  
            ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej  
            dwóch dniach. 
 
8. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie: 

  1) korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna); 
2)korygujące wady mowy ( zajęcia logopedyczne); 

  3)korekcyjno – kompensacyjne; 
 

9.1.  W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli  
           posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu  
           współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych  
           społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 
2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1: 
               1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie  
 z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania  
  i zajęcia, określone w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę  
        wychowawczą  z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi         
        społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 
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   3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez  
  nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych  
 w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 
   4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz  
 nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia,  
  określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami  
 niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi  
  niedostosowaniem społecznym. 
3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz  
           możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych  
           społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia  
edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,  
            realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa  
            w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 
 
10.1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują  egzaminu przeprowadzanego  
            w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej "egzaminem gimnazjalnym",   
            przeprowadzanym zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania,  
            klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania   
            sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie    
           dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci   
            niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym -  
            w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych  
            i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia  
            o potrzebie kształcenia specjalnego. 
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju  
            niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  
            możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na: 
                  1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,  
                          wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków  
                     dydaktycznych; 
                  2 )odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie  
                     sprawdzianu lub egzaminu; 
                  3) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej   
                     niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia  
                     niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania  
                    właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu  
                    specjalistycznego i środków dydaktycznych. 
3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania  
             egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb  
             rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,  
  uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie  
 kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach  
  dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej 
  wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego,  
  w którym przeprowadzany jest egzamin.  
    4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3  należy do obowiązków  
  przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
 
11. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy  
          psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach    
          określonych w Rozdziale 5 statutu szkoły. 
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12.1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomoc psychologiczno – pedagogicznej uczniom  
            posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie                                
            o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany  
            dalej Zespołem Wspierającym. 
2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny  
oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.  
 3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co  
najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.  
 4.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 
                  1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej; 

            2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny  
                 specjalista.  
5.  Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są 

zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o 
obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku 
braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez 
rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu. 

         6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje  
  indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.  
   Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu  
   funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią  
  psychologiczno-pedagogiczną.  
        7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia  
 o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na  
   jaki został opracowany poprzedni program.  
         8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera: 
                1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu  
 nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  
 możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy  
  z uczniem; 
                2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących  
                    zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku: 

   a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze  
           rewalidacyjnym, 

           b)  ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze  
                  resocjalizacyjnym, 
           c)  ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań   
                  o charakterze socjoterapeutycznym, 

                3)formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą  
realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;  
                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 oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz  
 rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 1,  
                     zgodnie z przepisami, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 3 (zajęcia  
  specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania  
  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  
 przedszkolach, szkołach i placówkach); 
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                5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia  
  odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz  
                     możliwości psychofizyczne ucznia, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 4 (inne  
                     zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe                             
                     i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności  
w zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne); 
                6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji  
 zadań, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 1 i 5 (1- realizację zaleceń zawartych  
 w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 5 - przygotowanie uczniów do  
 samodzielności  w życiu dorosłym);. 
        9. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu  
              edukacyjno – terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej  
              oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię  
              programu. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu  
              Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie  pisemnej    
              o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – 
              pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą  
              realizowane. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w dzienniczku  
              ucznia, której przyjęcie do wiadomości potwierdza rodzic własnoręcznym podpisem. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 
  pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które  
   w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 
       11. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny  
              Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować  
              się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki  
              z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena  
              efektywności działań. 
 

Rozdział 5 
 

Nauczanie indywidualne 
 
§ 33.1. Indywidualne nauczanie (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne) organizuje  
dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia  wydanego 
przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie 
określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz 
form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
 
2. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadza nauczyciele poszczególnych przedmiotów  
        (przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela,  
        któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć). 
 
3.W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego  
przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. 
 
4. Zajęcia indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) mogą być organizowane 
odpowiednio: 
             1)  w domu rodzinnym, 
             2)  z oddziałem szkolnym, 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 31 

 

             3) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły w zakresie określonym w orzeczeniu  
w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 
 
5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia  
        ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu  
        nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. 
 
6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania  
        (przygotowania przedszkolnego), dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji  
        niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego  
        (wychowania przedszkolnego), stosowanie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz  
        warunków, w których zajęcia są realizowane. 
 
7. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia  
        zajęć indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) oraz formy i zakres  
        pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
 
8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania (przygotowania  
        przedszkolnego0 realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi: 
            1. od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni dla klas zerowych, 
            2. dla uczniów klas I – III – od 6 do 8 godzin, 
            3. dla uczniów klas IV – VI – od 8 do 10 godzin. 
 
9. Tygodniowy wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 10 pkt. 2-5 realizuje się w ciągu co  
        najmniej 3 dni. 
 
10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia  
        uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego  
        osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając  
        zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy  
        uczestniczenia w życiu szkoły. 

 

Rozdział 6 
 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 
 

§ 34.Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu 
nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 3, poz. 28) w sprawie 
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 
indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki – ITN. 

1. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się: 

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów; 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru. 

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym 
zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki  lub tok nauki może być udzielone  po upływie co 
najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania    z zakresu 
dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego. 
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6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:   
1) uczeń -  za zgodą rodziców; 
2) rodzice ucznia; 
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców. 

7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do 
wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach  i osiągnięciach ucznia. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki 
lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog 
zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej 
i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii 
Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

12. W przypadku zwolnienia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego 
programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu 
nadzoru pedagogicznego. 

13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny. 

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować. 

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala 
zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 
godz. Tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. Miesięcznie. 

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy 
programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo 
realizować program we własnym zakresie. 

17.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji 
indywidualnych; 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego 
wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo 
dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem. 

18.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub  2 godziny co dwa 
tygodnie. 

19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 

20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 
przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 
klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

22. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia. 

23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 

24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy 
odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację   o ukończeniu szkoły lub 
uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować  w rubryce „Szczególne osiągnięcia 
ucznia”. 
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DZIAŁ III 

 
Organy szkoły 

 
Rozdział  1 

 
Organy  szkoły i ich kompetencje 

 

§ 36.1.Organami szkoły są: 

•  Dyrektor Szkoły; 

•  Rada  Pedagogiczna; 

•  Rada Rodziców; 

•  Samorząd Uczniowski. 

2.Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie  oświaty. Organy kolegialne  
funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą  
być sprzeczne ze Statutem szkoły. 

§ 37.1.Dyrektor szkoły: 
1)  kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego; 
2)  jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy; 
3)  jest organem nadzoru pedagogicznego; 
4)  jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 
5)  wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.  

 
2.Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością  szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim  
przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady  
Pedagogicznej. 
 
3.Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa  o systemie oświaty  
i inne przepisy szczegółowe. 
 
4.Dyrektor szkoły: 
Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w  szczególności:   

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy; 
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 
zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 
4) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba; 
5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 
6) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski 

wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;  
7) przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego; 
8) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 
9) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od 

początku następnego roku szkolnego; 
10) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i SU; 
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11) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole; 

12) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie 
obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą 
lub w formie indywidualnego nauczania; 

13) odracza obowiązek nauki; 
14) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w 

rozdziale V  statutu  szkoły; 
15) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom  nauczanie indywidualne; 
16) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej 

w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji  obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają; 

17) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe                  w 
obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 
tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie 
egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;                                                                                        

18) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 
Pedagogiczną; 

19) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem                            i 
zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

20) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły problemowo-
zadaniowe;                                                                                                                                     

21) zwalnia uczniów z wf-u, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki w oparciu 
o odrębne przepisy; 

22) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie,  
23) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 
24) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z 

obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w szczególnych przypadkach losowych lub 
zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. 
Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia; 

25)  inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 
26)  stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej  i religijnej 

uczniom; 
27)  opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad; 
28) na udokumentowany wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego 
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dyslekcją rozwojową,              z afazją, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; 

29) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

30) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i 
sprawdzających; 

31) ustala zajęcia , które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający 
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 

32) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w 
zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców: 

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach 
danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne, 

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 
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33) podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym 
zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 
obowiązujących w danym roku szkolnym; 

34) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 
edukacyjnych , uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej 3-letniego okresu 
używania tych podręczników lub materiałów; 

35) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 
edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności 
związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami               i materiałami.  

36) Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa  
w ust. 1, mogą być ustalone: 

1)   w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio: sprawdzian przeprowadzany w 
ostatnim roku nauki w szkole. 

2)   w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w 
przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 
wyznaniowych, 

3)   w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub 
potrzebami społeczności lokalnej. 

37) Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 
rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w ust. 1 

38) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może za zgoda organu 
prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

39) W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 dyrektor szkoły wyznacza termin 
odpracowania tych dni w wolne soboty. 

40) W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 2 i 4 w szkole organizowane są zajęcia 
opiekuńczo – wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o możliwości udziału 
uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły. 

Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:   
1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz  
dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;  
4) ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących  
w zakres obowiązków nauczycieli; 
5) organizuje świetlicę szkolną , w sytuacjach, gdy liczna grupa uczniów jest uczniami  
dojeżdżającymi lub jest zmuszona pozostać dłużej w szkole z powodów organizacji pracy  
rodziców; 

 
 

6) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,  a w szczególności  
należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku  
szkolnym i placu szkolnym; 

7) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
8) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz 

dbałości o estetykę i czystość; 
 9) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

10) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie  
Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 
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11) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi  
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

    12) dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego  
urządzeń na placu zabaw; 
     13) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy  
stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 
     14) organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 
     15) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 
     16) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie  
z odrębnymi przepisami; 

17) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych; 
18) informuje Rade Rodziców i samorząd Uczniowski w terminie 3 dni od daty otrzymania 

raportu o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i wskazuje możliwości zapoznania się z raportem; 
19) wyznacza w miarę potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych 

przepisach, dni wolne od zajęć, z zachowaniem zasad określonych w § 6 pkt. 1 ppkt 36; 
20) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach 

wolnych; 
21) odwołuje zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie 

zdrowia uczniów; 
22) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze   w 

sytuacjach wystąpienia w kolejnych dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć 
temperatury -15oC, mierzonej o godz. 21.00. określone warunku pogodowe nie są 
bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły. 
 

Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o 
opracowane przez siebie kryteria oceny; 

4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach 
samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na 
stanowiskach urzędniczych w szkole; 

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 
7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 
8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom 

administracji i obsługi szkoły; 
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli  i 

pracowników; 
10) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa; 
11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 
12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 
13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 
14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez 

organ prowadzący; 
15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 
17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym; 
18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i 

zatwierdzania; 
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19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  
 

Sprawuje opiekę nad uczniami: 
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 
2) powołuje Komisję Stypendialną; 
3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej 

i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe; 
4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 
5) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 
6) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki 

szkolnej;” 
7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w 
szkole; 

8) powołuje Zespół Wspierający na potrzeby organizacji, planowania, dokonywania 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie o 
niepełnosprawności i niedostosowaniu społecznym; 

9) ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielenia pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być 
przeznaczone na realizację tych form; 

10) w szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, sprawowanie 
wychowawstwa w ramach zastępstwa, pełnienia funkcji wychowawcy przez nauczyciela 
uzupełniającego etat, itp.) dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę niż osoba sprawująca 
funkcję wychowawcy do planowania i koordynowania pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej uczniom danej klasy; 

11) dyrektor informuje rodziców ucznia o formach, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych 
form pomocy udzielanej uczniom w danym roku szkolnym. 
 

5. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły.  
 
6. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i 

aktami wykonawczymi do ustawy. 
 
§ 38.1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.  
 
2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  
 
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej 
przewodniczącego, za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej,  w tym przedstawiciele stowarzyszeń 
i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.  
 
4.Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1)  uchwala regulamin swojej działalności; 

2)  podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 

3)  zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 

4)  podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 

5)  podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy; 

6)  ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

7)  uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu. 
 

5.  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 
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1)  opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku    
 szkolnego; 

2)  opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  
 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 

3)  opiniuje projekt finansowy szkoły; 
4)  opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 
5)  opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji,   

 których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 
6)  wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 
7)  opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 
8)  opiniuje tygodniowy plan lekcji; 
9)  opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego; 
10) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze. 

6.  Rada Pedagogiczna ponadto: 

1)  przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do   
 obwieszczania tekstu jednolitego statutu; 

2)  może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub       
 z innych funkcji kierowniczych w szkole; 

3)  uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

4)  głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 

5)  ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu 
prowadzącego; 

6)  uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

7)  może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała; 

8)  wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły; 

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

10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 
 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu  
pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być  
organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co  
najmniej  1/3  jej członków. 

8. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą  
większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

9.Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu  
wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ  
sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie  
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. 
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania  
spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste  
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

11.  Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są sporządzane w formie elektronicznej  
z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokółów  
oraz rejestrator historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokółów  
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w formie papierowej. W terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego dokonuje się wydruku  
papierowego ze wszystkich protokółów. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje  
się w archiwum szkoły, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną. 

§ 39.1.  W szkole działa Rada Rodziców. 
          1) Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły; 
          2) Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły; 
          3) W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego; 
          4) Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu 

rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach; 
          5) W wyborach  jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic; 
          6) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  
               szczegółowo: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, 
b) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców, 
c) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

           7) Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu. 

           8) Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz    innych 
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  Regulamin Rady Rodziców. 

2.Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących: 
             1) uchwala regulamin swojej działalności; 

          2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy; 
          3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki. 
 

3. Programy, o których mowa w § 21 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku  
szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną   
 
4. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska  
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy  
te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program  
ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców  
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

5.  Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 
1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora; 
2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń; 
3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres 

stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie 
opinii nie wstrzymuje postępowania; 

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w 
przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować; 

5) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego. 
6) opiniuje decyzje dyrektora zawierająca zestaw podręczników, materiałów  

         edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku  
         szkolnym, w przypadku zgody nauczycieli co do wyboru jednego podręcznika. 

6.  Rada Rodziców może: 
1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela 

stażysty; 
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2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 
stanowisko dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

 
§ 40.1.W Szkole działają dwa organy samorządu uczniowskiego: Rada Samorządu Uczniowskiego klas 
I-III i Rada Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI. Rady Samorządu Uczniowskiego reprezentują ogół 
uczniów szkoły.  
 
2.W skład Rady Samorządu Uczniowskiego klas I-III wchodzą samorządy klas I-III.  W skład Rady  
Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI wchodzi 15 uczniów wybranych  w tajnym głosowaniu zgodnie  
z ordynacją wyboczą. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 października do 30 września  
następnego roku.   
 
3.Rady Samorządu Uczniowskiego reprezentowane są w szkole i poza nią przez Zarząd SU. Zarząd  
składa się z czterech osób: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza kl. IV-VI oraz przewodniczącego  
kl. I-III, wybieranych zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego.  
 
4. Pracą Rady Samorządu Uczniowskiego kl. I-III kieruje wybrany wychowawca klasy edukacji  

wczesnoszkolnej. Pracą Rady Samorządu Uczniowskiego kl. IV-VI kieruje opiekun Samorządu  

Uczniowskiego wybrany przez ogół uczniów.  

 

5. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu  

Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów. 

 

6. Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy przedstawianie wniosków i opinii Radzie  

Pedagogicznej i Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Szkoły,  w szczególności dotyczących realizacji  

podstawowych praw i obowiązków uczniów,  a ponadto: 

1) opiniowanie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego Szkoły; 

2) organizowanie pomocy koleżeńskiej; 

3) inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły  i środowiska; 

4) rozstrzyganie sporów między uczniami; 

5) organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych; 

6) redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami o pracy 

Szkoły; 

7) współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego; 

8) wybór Rzecznika Praw Ucznia. 

§ 41. Zasady współpracy organów szkoły. 

1) Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 
swoich kompetencji; 

2) Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 
uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 
dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły; 
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3) Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji 
konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 
kompetencji organu uprawnionego; 

4) Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 
innych organów w celu wymiany poglądów i informacji; 

5) Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących 
oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości   w formie pisemnych tekstów 
uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń; 

6) Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją 
reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej w formie 
ustnej  na jej posiedzeniu; 

7) Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg  i wniosków; 

8) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki  i kształcenia 
dzieci według zasad ujętych w § 90 ust. 1 statutu szkoły; 

9) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i 
zasad ujętych w § 73 niniejszego statutu. 
 

§ 42.  Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. 
1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 
dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 
każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 
sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 
 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor,   powoływany jest 
Zespól  
Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły,  
z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 
 
3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,                               
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję  w drodze głosowania. 
 
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie  
ostateczne.  
 
5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

§ 43.1. W przypadkach zaistniałych konfliktów między organami szkoły i innymi stronami, powołuje się 
ich przedstawicieli do rozstrzygnięcia sporu. Wnoszone spory rozstrzyga się z achowaniem prawa, 
dobra publicznego oraz z poszanowaniem godności osobistej jednostki. 
2.   W konflikcie: 

1) między dyrektorem a radą rodziców, spór rozstrzyga organ prowadzący szkołę; 
2) między dyrektorem szkoły a radą pedagogiczną, spór rozstrzyga organ prowadzący szkołę; 
3) między radą pedagogiczną a radą rodziców, spór rozstrzyga dyrektor i organ prowadzący 

szkołę; 
4) między samorządem uczniowskim a radą pedagogiczną, spór rozstrzyga rada rodziców i 

dyrektor. 
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3. W konflikcie: 
1) między  uczniami jednej klasy, spór rozstrzyga wychowawca; 
2) między uczniami różnych klas, spór rozstrzygają wychowawcy i dyrektor; 
3) między uczniem a nauczycielem, spór rozstrzyga dyrektor; 
4) między uczniem a pracownikiem obsługowym, spór rozstrzyga dyrektor  i wychowawca; 
5) między rodzicem i nauczycielem, spór rozstrzyga przedstawiciel rady rodziców  

i dyrektor; 
6) między nauczycielami, spór rozstrzyga dyrektor i związki zawodowe; 
7) między nauczycielem i dyrektorem, spór rozstrzygają przedstawiciele rady pedagogicznej i 

związków zawodowych; 
8) jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana na w/w poziomach, można powołać nadzwyczajne 

posiedzenie rady pedagogicznej, w połączeniu z radą rodziców, w celu rozstrzygnięcia 
problemu; 

9) jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty na terenie szkoły, można się odwołać do organu 
nadzorującego szkołę lub organu prowadzącego. 

4. Szkołazapewniakażdemuorganowimożliwośćswobodnegodziałaniaipodejmowaniadecyzjiw 
ramachswoichkompetencji. 

5. 
Wedługharmonogramówpracynadanyrokszkolnyprezydiaodbywająwspólnespotkaniawceluomówienia
podejmowanychiplanowanychdziałań. 
6 Organyszkołyzobowiązanesądobieżącejwymianyinformacjiwsprawachdotyczącychżyciaszkolnego. 

7. 
Sporymiędzyorganamiszkołyrozwiązywanesąwewnątrzszkołynadrodzepolubownejpoprzezwzajemnyud
ziałczłonkówposzczególnychorganówijawnąwymianępoglądów. 

8. Strona „poszkodowana” wpierwszejkolejnościwinnasięzwrócićdostrony „przeciwnej” 
zprośbąo rozmowę/postępowaniewyjaśniające. 

9. Rozwiązaniesporuwinnodoprowadzićdozadowoleniaobustron. 

§ 44. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 
poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły. 
 
§ 45. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska 
kierownicze: 
        1) wicedyrektor ds. dydaktycznych; 
        2) wicedyrektor ds. wychowawczych; 
        3)  kierownik świetlicy; 
        4) kierownik gospodarczy; 
        5) główny księgowy. 
 
§ 46. Dla stanowisk kierowniczych dyrektor szkoły opracowuje szczegółowy przydział czynności, 
uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją Szkoły. 
 

DZIAŁ IV 
 

Organizacja kształcenia, wychowania i opieki 

Rozdział 1 
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Organizacja  nauczania 
 

            § 47.1.W Szkole rok szkolny dzieli się na dwa semestry: semestr I (jesienno – zimowy)    i 

semestr II (wiosenno – letni). Semestr I trwa od dnia 1 września, do końca drugiego tygodnia stycznia. 

 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i  

letnich, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  

 

3. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów realizowane są w Szkole przez pięć dni   w tygodniu. 

 

4.Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim  

ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym  

w wymiarze do 6 dni w terminie do 30 września danego roku. 

 

5. Dyrektor organizuje w dni wolne od zajęć edukacyjnych, zajęcia wychowawczo – opiekuńcze,  

imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu i turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne. Informuje  

     rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach organizowanych w dniach, o których mowa  

w § 4. 

 

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

organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,  

najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. 

 

7. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja każdego roku. 

 

8. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie  

z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze  

środków przydzielonych przez Organ Prowadzący. 

 

9. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony  

zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych  

i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 48. Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej. 
1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich  dostępnych form pracy  
z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.    
2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą  
wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1   w Polkowicach. 
3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są: 
1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem   

  nauczania; 
2)   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  
3)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

a) zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze; 
b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia  w    rozwoju lub 

pomocy psychologiczno –pedagogicznej; 
4)   zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
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5)   zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12   
  ust., o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z  dnia  7 stycznia 

1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego  i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4), organizowane w trybie określonym w 
tych przepisach; 

6) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców; 

7)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany  w  ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 
4. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.   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 , o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji 
pedagogicznej;  

1a) czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala  
      nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć;  
2) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 

grupy , opisanych w niniejszym statucie; 
3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych ,religii, etyki, zajęcia fakultatywne, zajęcia WF-
u, zajęcia artystyczne, techniczne;   

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 
edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, 
techniczne; 

5) w toku nauczania indywidualnego;  
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 
7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 
8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej  w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu 
kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć: artystycznych, 
technicznych, wychowania fizycznego  ( 2 godz.); 

10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy 
naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, zielone szkoły, wymiany 
międzynarodowe. 

 
5. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces  
dydaktyczny o inne formy zajęć. 
 
6. Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia  
wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów,  
zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku  
szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nauczycieli. 
 
§ 49.Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych  i międzyklasowych. 

1. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym stopniu  
zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych,  
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międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w  szkole są tylko dwa oddziały  
tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie  
programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone  w grupach międzyoddzialowych  
liczących nie mniej niż 7 osób. 
 
2. Zajęciaedukacyjnew oddziałachklas I- III sąprowadzonewoddziałachliczącychniewięcejniż25 
uczniów. 
 
3. Wprzypadkuprzyjęciazurzęduuczniazamieszkałegowobwodzieszkołydooddziałuklas I- III,  
dyrektorszkołypopoinformowaniuradyoddziałowejdzielidanyoddział,jeżeliliczbauczniówjest 
zwiększonaponadliczbęokreślonąwust.2. 
 
4. Nawniosekradyoddziałowejorazpouzyskaniuzgodyorganuprowadzącegodyrektorszkołymoże 
odstąpićodpodziału,októrymmowawust. 1b,zwiększającliczbęuczniówwoddzialeponadliczbę 
określonąwust. 1a.  
 
5. Liczbauczniówwoddzialeklas I- III możebyćzwiększonaniewięcejniżo2uczniów. 
 
6. Jeżeliliczbauczniówwoddzialeklas I- III zostaniezwiększona zgodnie z ustępem 1a  i 1d,wszkole 
zatrudniasięasystentanauczyciela,którywspieranauczycielaprowadzącegozajęciadydaktyczne, 
wychowawczeiopiekuńczewtymoddziale. 
 
7. Oddziałzezwiększonąliczbąuczniówmożefunkcjonowaćwciągucałegoetapuedukacyjnego. 
 
8. W roku szkolnym 2015/2016 zapisy ust. 2 do 6 dotyczą klas I i II natomiast w roku szkolnym  
2016/2017 obowiązywać będą również w klasie III.  
 
9. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza  
się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 
 
10. Zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV – VI mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt  
i chłopców. 
 
11. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5  
uczniów niepełnosprawnych. 
 
12. Organ prowadzący może uruchomić oddział integracyjny z mniejszą liczbą uczniów  
niepełnosprawnych. 

 

13.  Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres 
kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonychw przepisach prawa. 
 
§ 50.Uczniom na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
§ 51.1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia   z wychowania 
do życia w rodzinie w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze   14 godzin w każdej klasie V i 
VI,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców  i dziewcząt. 

1) Uczeń nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w § 14, jeżeli jego rodzice  zgłoszą 
dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia    w zajęciach; 

2) Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo 
wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 
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2. Zasady zwalniania ucznia na zajęcia wychowania fizycznego. 
           1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach  
               wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica  
               lub pełnoletniego ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń  
               fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.   
               Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.   
               Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania  
               edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy zawarte  
               w  statucie szkoły -Rozdział V – Wewnątrzszkolne zasady oceniania. 
           2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości   
               uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły  
               zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany  
               przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą  
               oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania  
               fizycznego ( zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).   
              W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  
              „zwolniony” albo „ zwolniona”. 
           3) uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub  
               zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły. 
 

§ 52.Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie  opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania  zwalania do 

końca danego etapu edukacyjnego ucznia  z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

  

§ 53.  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 
sprawdzianu, w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na 
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia   z obowiązku przystąpienia do 
sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 
 
§ 54. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców  ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, 
po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza 
szkołą. 
 
§ 55.Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom do treści, które 
mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania 
zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 
 
§ 56.Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, w tym dwie po 15 minut. 
 
 

Rozdział 2 
 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 
 

§ 57.Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki. 
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1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2.  W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 
1) Dziennik wychowawczy klasy; 
2) Dziennik zajęć pozalekcyjnych, dokumentujący realizację godzin wg art.42 KN 

3. Dziennik wychowawczy klasy zakłada się dla każdego oddziału.  Za jego prowadzenie odpowiada 
wychowawca klasy. W Dzienniku Wychowawczym klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele 
prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach. 

4. Dziennik Wychowawczy klasy zawiera: 

1) Listę uczniów w oddziale; 

2) Plan pracy wychowawczej na I i II okres; 

3) Sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego   w poszczególnych 
okresach szkolnych; 

4) Sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie; 

5) Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia; 

6) Zgoda rodziców na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w 
zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę; 

7) Tematykę zebrań z rodzicami; 

8) Listę obecności rodziców na zebraniach; 

9) Kontakty indywidualne z rodzicami; 

10) Karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów; 

11) Karty samooceny zachowania ucznia; 

12) Karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i kolegów z klasy; 

13) Przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych. 
5. Dziennik wychowawczy przechowywany  jest przez wychowawcę klasy.  
6. Dziennik wychowawczy podlega archiwizacji wg zasad dla grupy  B – 3. 
7.   Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42  

ust. 2 pkt 2 prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole. 
8.   Dziennik , o którym mowa w pkt. 7  zawiera: 

1) Imię i nazwisko nauczyciela; 
2) Wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych semestrach; 
3) Dokumentacje potwierdzającą zajęcia prowadzone jako:  

a) kółka zainteresowań , z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, 
tematyką poszczególnych zajęć, 

b) zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym , z tematyką zajęć, lista uczniów, 
c) zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych opieką; 

4) rozliczenie semestralne zrealizowanych godzin; 
5) wyniki ewaluacji; 
6) potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

9. Dziennik wychowawczy, dziennik lekcyjny i dziennik zajęć pozalekcyjnych  są własnością szkoły.  
10. Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42 ust. 2  pkt 2 
prowadzi  
każdy nauczyciel zatrudniony w szkole. 
11. Dziennik , o którym mowa w pkt.10 zawiera: 

1) Imię i nazwisko nauczyciela; 
2) Wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych semestrach; 
3) Dokumentacje potwierdzającą zajęcia prowadzone jako:  

a) kółka zainteresowań , z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, 
tematyką poszczególnych zajęć, 

b) zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym , z tematyką zajęć, lista uczniów, 
c) zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych opieką; 
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4) rozliczenie semestralne zrealizowanych godzin; 
5) wyniki ewaluacji; 

6) potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
 
 
 
 

Rozdział 3 
 

Organizacja  wychowania i opieki 
 

§ 58. Szkolny  system  wychowania. 
1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan  
Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego  
Programu Wychowawczego.   
 
2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele  
zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program  
wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym,  
emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.  
 
3.Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców  
zawarta   w § 9  Misja Szkoły.  Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  działań wychowawczych  
Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.  
 
4. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu  
przygotować ucznia do:  

1) pracy nad sobą; 
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;  
3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, 

kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i 
innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja; 

4) rozwoju samorządności;  
5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;  
6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;  
7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły  

akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.  
 

5.  Społeczność szkolna opracowuje kanon postępowania wszystkich podmiotów Szkoły, który określa   
jednoznacznie, co jest bezwzględnie nakazane i zakazane; jakie są i czego dotyczą obszary praw  
i swobód ucznia.   
 
6. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące  
postawy będące kanonem zachowań ucznia, który:   

1) Zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły; 

2)  Szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej,  
demokratycznym  państwie oraz  świecie; 

4) Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem 
społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 
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5) Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie 
wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) Nieustannie nad sobą pracuje,  

7) Zna, rozumie i realizuje w życiu:  

a) zasady kultury bycia, 

b) zasady skutecznego komunikowania się, 

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

d) akceptowany społecznie system wartości; 

8) Umie diagnozować zagrożenia; 

9)   Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.  
 

7.W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły wychowawcy klas opracowują klasowe programy  
wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać  
następujące zagadnienia:  

1)  Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;  
2)  Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;  
3)  Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;  
4)  Pomoc w tworzeniu systemu wartości; 
5)  Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:  

 a) adaptacja, 
 b) integracja,  
 c) przydział ról w klasie,  
 d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,  
 e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,  
 f) kronika klasowa, strona internetowa itp.  

       6) Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:  
a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,  
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,  
c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału   w  podejmowaniu decyzji 

rodziców i  uczniów, 
d) wspólne narady wychowawcze,  
e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,  
f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,  
g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”; 

7)  Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne; 
 8)Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych                     
  z ochroną zdrowia.  
     9) Strategie działań, których celem jest szeroko pojęta profilaktyka. 
 

§ 59.Współpraca z rodzicami. 
        1. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami.  

1)  zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. 
organizacja Szkoły,  zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i 
opiekuńczymi na  zebraniach informacyjnychorganizowanych dla rodziców i uczniów 
przyjętych do klas I; 

2) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie                     
   o   bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły; 

3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań  z rodzicami; 

4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów 
dyrektora.  
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          2. Współdziałanie w zakresie:  

1) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego    i wychowawczego,  
2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,  
3) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.  
 

          3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek  dotyczących 
pracy Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:  

1) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców; 
2) za pośrednictwem Rady Rodziców.  
 

     4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:  
1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku    

 szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska  
 rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego  
 możliwościach i problemach; 

    2) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych.  
 

    5. Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez zespół nauczycieli):  
1) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych; 
2) ustalenie form pomocy; 
3) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole; 
4) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji   

  rodziców, współtworzenie  zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie; 
5) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły; 
6) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (itp. z okazji    

 rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej,  zakończenia roku szkolnego,  
 pożegnania absolwentów itp.); 

7) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, studniówkach, 
imprezach  sportowych; 

8) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami   
 usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów.  

 
   6. Indywidualne kontakty:  

1) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze; 
2) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo   

 słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję,  
 przekazywanie informacji w zeszytach    przedmiotowych  przez nauczycieli  
 poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste; 

3) udział  rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych; 
   4) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ( za zgodą rodziców) do 

 Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej; 
5) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji                          

 z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć  
 edukacyjnych  według warunków określonych w  Wewnątrzszkolnego Zasadach  
 Oceniania. 

 
 

7. W szkole respektowane są prawa i obowiązki rodziców zapisane w Europejskiej Karcie Praw  

i Obowiązków Rodziców. 
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8. Prawa i obowiązki rodziców w szkole:  
1) rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci; 
2) rodzice mają prawo do wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa 

ich przekonaniom i wartościom uważanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci; 
3) rodzice mają prawo do domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci 

osiągnęły określoną wiedzę duchową i kulturową; 
4) rodzice mają prawo uczestniczyć w pracach imprezach w uroczystościach na rzecz klasy i 

szkoły; 
5) rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach rodziców zorganizowanych przez 

wychowawcę lub Dyrektora szkoły, w dniach otwartych szkoły, warsztatach i prelekcjach 
poświęconych zagadnieniom wychowawczym; 

6) rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczanie swoich dzieci w 
szkole; 

7) rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego 
kontaktu z wychowawca w innych sytuacjach wychowawczych; 

8) rodzice mają obowiązek dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka; 
9) rodzice mają obowiązek na bieżąco zgłaszać do wychowawcy najdrobniejsze nawet formy 

przestępczości wśród uczniów; 
10) rodzice mają obowiązek przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia ich 

dziecka; 
11) rodzice mają obowiązek zatrzymać dziecko w domu w przypadku objawów infekcji 

chorobowej i udać się z dzieckiem do lekarza. W przypadku złego samopoczucia ucznia w 
szkole rodzic ma obowiązek przybyć na wezwanie pielęgniarki lub wychowawcy do szkoły po 
chore dziecko; 

12) w sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej : 
nauczyciel – wychowawca – pedagog – psycholog – wicedyrektor – dyrektor; 

13) rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w 
szkole przez ich dziecko. 

 
§ 60. Świetlica szkolna 

1. Dla uczniów i dzieci, którzy dłużej przebywają w Szkole, ze względu na czas pracy ich rodziców,  

organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom i dzieciom 

opieki pozalekcyjnej, Szkoła prowadzi zajęcia świetlicowe.  

2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, których liczba uczniów i dzieci nie  

przekracza 25.  

3. Dokumentacja świetlicy: 
    1) roczny plan pracy świetlicy; 
    2) semestralny plan pracy; 
    3) dziennik zajęć świetlicy. 
 
4. Zasady działalności świetlicy szkolnej określa odrębny regulamin. 

 

§ 61. Oddział przedszkolny 
1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego. 

1. Objęcie opieką zapisanych dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych 
warunków dla prawidłowego ich rozwoju. 

2.  Stymulowanie rozwoju wychowanków. 
3. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi  i otaczającego go 

świata. 
4.  Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.  
5.  Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 
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2. Organizacja oddziału przedszkolnego. 

1. Liczba dzieci w jednej grupie oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 25 osób. 
2.  Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 
3.  Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowana do potrzeb  

i możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi 30 minut. Na wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów) w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: 
gimnastyczno-korekcyjne, zajęcia logopedyczne, nauka języka obcego, zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne. 

4. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 
25 godzin tygodniowo. 

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.  
6. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji oddziału przedszkolnego opracowany  przez Dyrektora. Arkusz organizacji 
zatwierdza organ prowadzący.  

 
3.  Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego. 

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków. 
2. Nauczyciel na podstawie ramowego rozkładu dnia ustala szczegółowy rozkład dnia  

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego 

siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej. 
4. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o wybrany program. Prowadzi i 

dokumentuje obserwację pedagogiczną w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb 
rozwojowych dzieci. 

5. W pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, 
logopedą oraz z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza 
indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego 
możliwości. 

7. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-
edukacyjnych. 

 
 4. Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do: 

1. właściwie organizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z 
zasadami higieny pracy umysłowej; 

2. ochrony przede wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i 
poszanowania jego godności osobistej; 

3. życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez 
zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb jak: potrzeby biologiczne, emocjonalno-
społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania. 

 
5. Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego. 

1. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci sześcioletnie i 
pięcioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły.  

2. W miarę możliwości przyjmowane są dzieci spoza obwodu szkoły. 
3. Podstawą przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest wniosek rodzica (prawnego 

opiekuna) złożony w sekretariacie szkoły. 
4. Podania rodziców rejestrowane są na liście wniosków według daty wpływu.  
5. Informacja o terminie rekrutacji przekazywana jest w formie pisemnego zawiadomienia na 

tablicy ogłoszeń przy szkole oraz w przedszkolach. Ponadto do każdego rodzica przesyła się 
pismo z informacją o rekrutacji dziecka 5 i 6 letniego. 
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6. Rekrutację prowadzi się od 1 lutego do 31 marca. Czas rekrutacji może być wydłużony  
w przypadku wolnych miejsc.  

7. W przypadku mniejszej liczby chętnych dzieci niż  ustalona liczba oddziałów w arkuszu 
organizacji szkoły Dyrektor samodzielnie dokonuje przyjęcia wszystkich zgłoszonych i odstępuje 
od powołania Komisji Rekrutacyjnej. 

8. Gdy liczba wniosków jest większa od liczby miejsc, którymi dysponuje szkoła Dyrektor powołuje 
Komisję Rekrutacyjną. Przewodniczący Komisji zapoznaje wszystkich członków z zasadami 
rekrutacji. 

9. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 
          1) Dyrektor – przewodniczący komisji, 
          2) dwóch nauczycieli oddziału przedszkolnego, 
          3) Rodzic – przedstawiciel Rady Rodziców. 

10. W drugiej dekadzie kwietnia odbywa się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. 
11. Z przebiegu pracy Komisji sporządza się protokół, który zawiera skład, aktualne przepisy 

regulujące rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego, listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 
Obok nazwisk dzieci nieprzyjętych podaje się przyczynę nieprzyjęcia. 

12. Rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora 
Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania informacji. 

13. Dyrektor rozpatruje odwołania rodziców i przekazuje decyzję ostateczną. 
14. W dniach od 1 do 7 czerwca wywiesza się na tablicy ogłoszeń imienną listę przyjętych dzieci do 

oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym. 
15. Listy uczniów i podania rodziców przechowywane są w sekretariacie i stanowią dokumentację 

szkolną.   

Rozdział 4 

Organizacja szkoły 
 

§ 62.  Baza szkoły. 
1. Do realizacji zadań statutowych szkoły służą; 

1) Sale lekcyjne do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracownie: 

a) jedna języka obcego, 

b) dwie komputerowe z dostępem do Internetu. Zasady korzystania w szkole z Internetu określa 

Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, po uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Rady 

Pedagogicznej; 

2) dwie sale gimnastyczne w tym sala zabaw; 

3) sala do gimnastyki korekcyjnej; 

4) gabinet logopedyczny; 

5) gabinet terapii pedagogicznej; 

6) siłownia; 

7) trzy boiska sportowe; 

8) biblioteka (wypożyczalnia i czytelnia); 

9) świetlica szkolna; 

10)  gabinet Dyrektora; 

11)  gabinety wicedyrektorów; 

12)  gabinet pedagoga szkolnego i psychologa; 

13) sekretariat; 

14) pokój nauczycielski; 

15) dwa gabinety pielęgniarki szkolnej; 
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16) gabinet stomatologiczny; 

17) stołówka szkolna; 

18) uchylony; 

19) pomieszczenia kuchenne; 

20) pomieszczenia dla organizacji uczniowskich (radiowęzeł); 

21) szatnię; 

22) pomieszczenia sanitarno – higieniczne; 

23)  pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;  

24) archiwum. 

 
2. Pomieszczenia, o których mowa w § 1, są przystosowane i wyposażone adekwatnie do funkcji, jakie  
mają pełnić. 
 
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor,     z uwzględnieniem zasad  
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć  
edukacyjnych. 
 
4. Dyrektor Szkoły opracowuje plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  Nauczycieli.   
 
5. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN  Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera  
WDN .  
 
6. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających  
zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony    z uwzględnieniem tych przepisów.  

 
§ 63.  Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

1.  W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. 
 
2.  Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  szkole  podejmuje  Rada  Pedagogiczna  po   
uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji. 
 
3.  Przed  rozpoczęciem  prowadzenia  zajęć,  o  których  mowa  w  pkt  1,nauczyciel  przedstawia  
Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub  
dyplomowanych. 

 
         § 64.Praktyki studenckie. 
1. Szkoła Podstawowa nr 1 może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz  
studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na 
 podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą –  
poszczególnymi  nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  
 
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację  
praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły.  
 

   § 65.Biblioteka szkolna 
1. W Szkole działa biblioteka szkolna, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i 
zainteresowań uczniów i dzieci, zadań edukacyjnych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.  
 
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, dzieci, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice 
uczniów i dzieci oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby, zwani dalej „czytelnikami”. 
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3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 

3) prowadzenie zajęć realizujących program ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i 
medialna”;  

4) korzystanie z komputera i programów multimedialnych; 

5) korzystanie z Internetu; 

6) pożyteczne wykorzystanie czasu przez uczniów oczekujących na połączenie komunikacyjne 
z miejscem zamieszkania. 
 

4. Zasady działalności biblioteki określa odrębny regulamin. 
 
5. Zbiór biblioteki szkolnej obejmuje książki, czasopisma i materiały audiowizualne,  a w szczególności: 

1) literaturę obowiązkową i do wyboru; 
2) publikacje ogólno informacyjne i popularnonaukowe; 
3) literaturę piękną i z poszczególnych dyscyplin wiedzy; 
4) podręczniki szkolne; 
5) literaturę pedagogiczną dla nauczycieli i rodziców; 
6) czasopisma; 
7) pomoce dydaktyczne zarejestrowane na nośnikach informatycznych. 
 

6. Podstawę doboru książek i czasopism stanowią zadania dydaktyczno – wychowawcze Szkoły oraz 
zgłaszane zapotrzebowanie przez Radę Pedagogiczną i pozostałych czytelników. 
 
7. Księgozbiór zaewidencjonowany jest w elektronicznych katalogach: alfabetycznym, rzeczowym i 
zbiorów specjalnych. Książki układane są na regałach według działów treści,  a w ich obrębie według 
nazwisk autorów. 
 
8. Czytelnik może wypożyczyć do dwóch książek jednorazowo na okres do 2 tygodni.  Po terminie, na 
który książka została wypożyczona, na prośbę czytelnika może być przedłużony okres wypożyczenia 
książki. 
 
9. Czytelnicy zwracają bibliotece wypożyczone książki, najpóźniej do 2 tygodni przed zakończeniem w 
danym roku szkolnym, zajęć edukacyjnych w Szkole. 
 
10. Z księgozbioru podręcznego i czasopism, czytelnik może korzystać w czytelni. 
 
11. Czytelnik odpowiada za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie książki i winien odkupić taką samą 
książkę lub o podobnej wartości, wskazaną przez bibliotekarza. 
 
§ 66. W bibliotece szkolnej zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz. Do zadań nauczyciela bibliotekarza 
należy w szczególności: 

1)  udostępnianie czytelnikom książek, czasopism i innych materiałów stanowiących   
  zbiory biblioteczne oraz udzielanie porad czytelnikom; 

2)    organizowanie różnych form pracy czytelniczej; 

3) zaznajomienie czytelników z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej  
  i umożliwienie im swobodnego przeglądania i dokonywania wyboru książek; 

4) przygotowanie uczniów i dzieci do samodzielnego doboru wartościowych książek                    
  i innych materiałów bibliotecznych;  
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5) tworzenie warunków do poszukiwania przez czytelników, porządkowania  
  i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; 

6) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelników; 

7) udzielanie czytelnikom porad bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych                           
  i tekstowych stosownie do potrzeb, zainteresowań i poziomu czytelnika; 

8) wdrażanie uczniów i dzieci do umiejętnego posługiwania się książkami,  
  czasopismami i innymi materiałami bibliotecznymi, do korzystania z różnych typów  
  wydawnictw i pomocy bibliotecznych; 

9) wyrabianie w uczniach nawyku czytania czasopism, w szczególności dzienników; 

10) wyrabianie i pogłębianie u uczniów i dzieci nawyku czytania i uczenia się; 

11) organizowanie działań rozwijających u czytelników wrażliwość kulturową  
  i społeczną, m.in. organizowanie: 

a) wystawy nowości wydawniczych, 
b) wystawy książki pedagogicznej, 
c) inne, wg harmonogramu imprez oraz planu pracy na dany rok szkolny; 

12) informowanie czytelników o nowościach wydawniczych; 
13) gromadzenie zbiorów, stałe ich uzupełnianie, aktualizowanie i selekcjonowanie; 
14) troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru; 
15) prowadzenie ewidencji zbiorów, ich wycena, inwentaryzacja oraz odpisywanie ubytków; 
16) opracowywanie biblioteczne zbiorów; 
17) prowadzenie statystyki wypożyczeń zbiorów; 
18) właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska  o estetykę 
wnętrza biblioteki; 
19) co najmniej dwa razy w roku przygotowanie i przekazanie wychowawcom klas oraz za ich 
pośrednictwem, rodzicom, stanu czytelnictwa uczniów. 

 
§ 67. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi na terenie miasta, głównie 
w zakresie wymiany doświadczeń oraz organizowania i udziału w zajęciach otwartych innych 
nauczycieli bibliotekarzy. 
 
§ 68. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z bibliotekami na terenie miasta i gminy w zakresie 
wymiany doświadczeń w pracy bibliotekarza oraz w pozyskiwaniu nowości wydawniczych i 
nawiązywaniu korzystnej współpracy z wydawnictwami szkolnymi. 
 
§ 69. Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w 

szkole. 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. 

 

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające  
postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych  
mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe  
bez obowiązku zwrotu. 
 
3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  
ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku szkolnego: 
 1) 2014/ 2015- uczniowie oddziału klasy I; 

 2) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy II i IV; 
 3) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas III i V; 
 4) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI. 
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4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych  
szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć  
z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III. 
 
5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej  
szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 
 1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych  podręczników  
do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały  
edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 
 2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony  
w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości  
psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje  
naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół  
zdawczo- odbiorczy, dom której uczeń został przyjęty 
 
6. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra  
odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa  
w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów  
niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem  
o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały  
przekazane. 
 
7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych  
określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania. 
 

§ 70. Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy. 

1. W Szkole działają następujące zespoły, które powołuje Dyrektor Szkoły: 
1) Edukacji wczesnoszkolnej, w skład którego wchodzą nauczyciele klas I-III; 
4) Zespół nauczycieli uczących w kl. IV; 
5) Zespół nauczycieli uczących w kl. V; 
6) Zespół nauczycieli uczących w kl. VI; 
7) Zespół wychowawców świetlicy; 
8) Zespół zadaniowy. 

 
2. Cele i zadania zespołu nauczycieli uczących w danym pionie klasobejmują: 

1)  zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji   
 programów nauczania w Szkole, korelowania treści nauczania przedmiotów  
 pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów  
 nauczania i podręczników; 

2)  wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi  
 pomiaru dydaktycznego i ewaluacji; 

3)  organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa  
 metodycznego; 

4)  współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także                              
 w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5)  wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych                        
 i eksperymentalnych programów nauczania. 
 

3. W miarę potrzeb, w Szkole tworzy się zespoły problemowo – zadaniowe, powoływane do 
wykonania planowanych zadań Szkoły. Pracami zespołów kierują przewodniczący powoływani przez 
Dyrektora, na wniosek członków zespołu. 
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4. Do zadań przewodniczących zespołów należy w szczególności: 
1) kierowanie pracami zespołu; 
2) opracowywanie planów pracy zespołu; 
3) organizowanie spotkań zespołu; 
4) organizowanie lekcji koleżeńskich; 
5) diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia; 
6) analizowanie pracy zespołu; 
7) sporządzanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku, 

sprawozdań z działalności zespołu oraz wniosków do dalszej pracy.  
 

5. W szkole powołuje się doraźne zespoły nauczycieli, których zadaniem jest wybór podręcznika, 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na cykl edukacyjny. Ustaleń zespoły dokonują w 
terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego. 
 
6. W skład osobowy zespołów , o których mowa w ust. 5, wchodzą: 

1) dla kl. I-III wszyscy nauczyciele uczący w kl. I-III; 
2) pozostałe odrębne zespoły tworzą zatrudnieni w szkole nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów.  
 

7.  Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 5, należy przygotowanie wspólnie propozycji: 
1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych; 
2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania języka obcego  
nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach 
oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.  

 
§ 71. Wicedyrektorzy.  
1. Stanowiska wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, w przypadkach uzasadnionych 
potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, gdy liczba 
oddziałów liczy co najmniej 12. 
 
2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, RR oraz organu prowadzącego Dyrektor Szkoły powołuje 
osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze. 
 
3. Zakres obowiązków wicedyrektorów opisany został w  rozdziale Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
Podział zadań pomiędzy  poszczególnych wicedyrektorów  w przypadku utworzenia więcej niż jednego 
stanowiska określa Dyrektor Szkoły.  
 
§ 72.W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest 
działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej  i opiekuńczej Szkoły.  Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i 
organizacje, o których  mowa w punkcie 6, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu 
warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Rodziców. 
 

DZIAŁ V 
 

Pracownicy szkoły 

Rozdział 1 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 73.  Zadania nauczycieli. 
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1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i 
wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2.Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  
1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć  organizowanych 

przez szkołę; 
2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu 
nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod 
nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty 
realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, 
formułowania własnych opinii i sadów,  wybór odpowiedniego podręcznika i 
poinformowanie o nim uczniów; 

3) kształcenie i wychowywanie uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia  i szacunku 
dla każdego człowieka; 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 
światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 
dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych 
środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc  w zakupie), 
dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 
ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie 
predyspozycji i uzdolnień ucznia; 

7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

8) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu( zajęć) do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności                     
w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej j, w tym poradni specjalistycznej; 

9) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności  
uczniów, z zachowania wspierającej i motywującej funkcje oceny; 

10) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym  
systemie oceniania; 

11) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 
12) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności  

i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i 
zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  
przedmiotowych, zawodach; 

13) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 
rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

14) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 
15) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 
16) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i 
udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz 
innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN, OKE  lub  inne instytucje 
w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN; 
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17) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 
organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 
przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej; 

18) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 
miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 
punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.p; 

19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 
prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów (np. 
Dziennika Wychowawcy, Dziennika zajęć pozalekcyjnych, a także potwierdzanie 
własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia; 

20) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 
osobistej  ucznia; 

21) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 
22) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze; 
23) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 
przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

24) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki. 
 
3.  W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego 
stanowiska; 

2)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i 
wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach 
tych zajęć: 
a)   nauczyciel jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach 

godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, 
z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, w wymiarze       2 godzin w tygodniu, 

   3)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem                
       i  doskonaleniem zawodowym." 

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio  
w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w  pkt 1 i 2; 

§ 74.  Zadania wychowawców klas. 
1.  Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,   
a w szczególności:   

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1)  bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i 
bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 
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4)  tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa  i zaufania;ułatwianie  
adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w  rozwiązywaniu konfliktów   
z rówieśnikami; 

5) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń  
szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce; 

6) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i 
współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

7)  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

8)  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad  wymiarem  
i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w  domu; 

9)  utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w  powierzonej mu  
klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec   uczniów i sposobu udzielania im  
pomocy w nauce; 

10)  rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik  uczenia się;  

11)  wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności,  
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego  
organizowania sobie pracy; 

12)  systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 
szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy 
mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, 
samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w 
nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w 
nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie 
przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i 
pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i 
mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

13)  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw 
moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, 
współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu 
wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego 
gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, 
pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

14)  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu 
wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu 
osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, 
interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, 
ich działalnością w kołach i organizacjach; 

15)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości   izaufaniu, m.in. 
poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów 
wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;  

16)  unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 

17) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron 
ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami 
poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - 
zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami 
ducha i charakteru; 

18)  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny 
otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole  i poza szkołą; 

19)  współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, uczniów w sprawach  ich zdrowia,  
organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom; 
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20)  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 
życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji  z   wnioskami o 
udzielenie pomocy.  
 

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego  
kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Ma prawo  
ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania  
wychowanków.  
 
4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas: 
1)  prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen,dziennik wychowawcy; 
2)  sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;  
3)  nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego; 

 4) wypisuje świadectwa szkolne;  
 5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  

szkolnych,  poleceniami Dyrektora  Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.   

§ 75.  Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom: 
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje  
opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. Każdy nauczyciel na początku roku  
szkolnego podpisuje Kartę Obowiązków Nauczyciela  w Zakresie Zapewnienia Bezpieczeństwa  
Uczniów. 
 
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie  
bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 
 
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora  
szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 
nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających 
od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające 
bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, 
siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się 
sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i 
czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru; 

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal 
lekcyjnych; 

4) dbania , by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych 
urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do 
budynku szkolnego lub sal lekcyjnych; 

6) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 
7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach 

szkolnych; 
8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz 
zabezpieczenia miejsca wypadku. 
 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa  ipoinformowania  
o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora; 
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5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział  
w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów  
w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 
 
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia  z zagrożonych miejsc  
osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 
 
7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach  
technicznych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach z zasadami  i metodami pracy  
zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku  
roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu   i upewnieniu się prze prowadzącego  
zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne  
warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 
 
8. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być  
prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. 
 
9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania  i kończenia zajęć  
edukacyjnych . 
 
10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego  
w szkole. 
 
11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad  
ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole. 
 
12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie : 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji 
nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada 
warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły 
celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić 
prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia dozwala , należy 
skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka 
potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić 
rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora 
Szkoły. W przypadku podejrzenia infekcji  u ucznia, nauczyciel zawiadamia rodziców; 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować 
zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej 
zakończeniu; 

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi , by nie dopuścić do 
gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów; 

6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo; 

7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, 
zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 

8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 
 

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z : 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 
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3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 
 

§ 76.1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi                        
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 
 
2.  Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na 
zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem 
pracownika. 
 
3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 
              1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 
              2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 
              3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz 

    udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której    
    pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

              4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 
              5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 

    zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 
              6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 
              7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 
              8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 
              9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu  
działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 
            10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły,  
oświadczenia o stanie majątkowym. 

 
4.Zakresy zadań innych pracowników szkoły : 
        1.Głowny księgowy: 
           1) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej szkoły; 
           2) opracowywanie i analiza planów wykorzystania środków finansowych szkoły; 
           3) kontrolowanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych. 
 
 
         2.Specjalista ds. kadr i płac: 
            1) prowadzenie całokształtu spraw kadrowych; 
            2)  naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych; 
            3) zabezpieczenie teczek akt osobowych, dokumentacji płacowej oraz innych  
                 dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych; 
 
         3.Kierownik gospodarczy: 
            1) zarządzanie zespołem pracowników obsługi; 
            2) koordynowanie prac związanych z remontami w szkole; 
            3) prowadzenie ewidencji dotyczącej majątku szkoły; 
            4) kontrolowanie stanu higieniczno – sanitarnego szkoły, warunków bezpieczeństwa  
                 uczniów; 
            5) bieżące sprawdzanie stanu technicznego pomieszczeń szkoły oraz sprzętu. 
 
         4.Sekretarz szkoły: 
            1) prowadzenie zasobów kancelaryjnych; 
            2) przygotowanie, wysyłanie, rozprowadzanie korespondencji; 
            3) prowadzenie archiwum szkolnego; 
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            4) wprowadzanie danych do programu SIO; 
            5) prowadzenie dokumentacji szkoły dotyczącej uczniów. 
 
         5.Intendent: 
            1) odpowiedzialność za całokształt spraw dotyczących żywienia uczniów w szkole,  
                 a w szczególności za: zakup artykułów spożywczych, prawidłowe magazynowanie,  
                współudział w opracowaniu jadłospisu, prowadzenie dokumentacji dotyczącej  
                żywienia uczniów. 
 
         6.Kucharz: 
             1) gotowanie i wydawanie posiłków; 
             2) odpowiedzialność za jakość przyrządzanych posiłków; 
             3) utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach kuchni. 
 
        7.Pomoc kuchenna: 
            1) pomoc przy gotowaniu posiłków; 
            2)  utrzymanie czystości zaplecza kuchni. 
 

    8.Opiekun dzieci dojeżdżających: 
        1) odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas dojazdu do szkoły i ich  
            powrotu do domu; 
 
    9.Konserwator: 
       1) utrzymanie w należytym stanie technicznym budynku szkoły; 
       2) bieżące dokonywanie drobnych napraw sprzętu szkolnego; 
       3) utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej wszystkich urządzeń sanitarnych,  
           hydraulicznych, elektrycznych. 
 
   10.Woźna: 
        1) dozór nad budynkiem szkoły; 
        2) pełnienie dyżurów przy wejściu do szkoły; 
        3) utrzymanie czystości na posesji szkolnej, 
        4) doręczanie i odbieranie korespondencji. 
 
   11.Stróż nocny: 
        1) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem budynku; 
        2) kontrolowanie zabezpieczenia pomieszczeń szkolnych; 
        3) powiadamianie przełożonych oraz właściwych służb o pożarze, włamaniu lub  
             awarii w szkole; 
 
    12. Sprzątaczka: 
         1) utrzymanie czystości i porządku; 
         2) zgłaszanie przełożonemu zauważonych uszkodzeń i braków w sprzęcie szkolnym, 
         3) pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych w szatni szkolnej i na holu  
             szkoły. 
 
Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do reagowania na sytuacje szczególnych zagrożeń 
uzależnieniami. 

 
      § 77. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa 
RegulaminOrganizacyjny Szkoły. 
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§ 78.  Wicedyrektor  
W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, utworzone jest stanowisko wicedyrektora ds. 
dydaktycznych i wicedyrektora ds. wychowawczych. Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor 
szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.  
 
Zakres obowiązków wicedyrektorów 
1. Wicedyrektorzy przyjmują na siebie część zadań dyrektora szkoły w szczególności: 
       1)  pełnią funkcje zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce, 
       2)  kształtują właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole; 
       3)  przygotowują projekty dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły; 
       4)  organizują i koordynują bieżący tok działalności pedagogicznej; 
       5)  utrzymują kontakty z ramienia dyrektora szkoły z rodzicami uczniów; 
       6) kontrolują prowadzenie dzienników, nadzorują prowadzenie działalności  lekcyjnej. 
 
2. Wicedyrektorzy prowadzą czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz    doskonaleniem  
zawodowym nauczycieli.  
 
3. Pełnią bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą wg ustalonego harmonogramu. 
 
4. Nadzorują wypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 
 
5. Są przełożonymi służbowymi wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia funkcji zastępcy  
dyrektora, mają więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń. 
 
6. Mają prawo, pełnić nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych  
bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny wychowawczo – opiekuńczej wszystkich  
nauczycieli i wychowawców. 
 
7. Mają prawo wnioskowania do dyrektora w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych  
nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym. 
 
8. Mają prawo używania pieczęci osobistej z tytułem: wicedyrektor szkoły oraz podpisywania pism,  
których treść jest zgodna z zakresem ich  zadań i kompetencji. 
9. Odpowiadają jak każdy nauczyciel oraz służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną  
i organami prowadzącymi szkołę za: 

1) poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, których 
jest bezpośrednio przełożonym; 

2) prawidłowości postępowania szkoły w związku z obowiązkiem szkolnym   w obwodzie 
szkoły; 

3) bezpieczeństwo osób i majątku szkoły podczas pełnienia przez siebie funkcji zastępcy 
dyrektora; 

4) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych. 
 

10. Osoby, którym powierzono te stanowiska kierownicze, wykonują zadania zgodnie z podziałem  
kompetencji: 

1) wicedyrektor ds. dydaktycznych: 

a)  prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym nauczycieli oddziałów 
przedszkolnych, pierwszego etapu edukacyjnego, nauczycieli przedmiotów ścisłych,  
z upoważnienia dyrektora szkoły jest ich bezpośrednim przełożonym, 

b)  przygotowuje projekt dokumentów programowo – organizacyjnych,  

c) informacje o stanie pracy szkoły w podległych mu obszarach, 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 67 

 

d) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 

e) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej edukacji  
wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych, 

f)   jest współodpowiedzialny za wyniki dydaktyczne 
g) opracowuje program zajęć pozalekcyjnych, projekty edukacyjne,  współpracuje  
z nauczycielami w zakresie tworzenia szkolnego systemu oceniania, 

h) współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie ustalania programu   
    doskonalenia  nauczycieli; 

2) wicedyrektor ds. wychowawczych: 

a) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym wychowawców,  
pedagoga, biblioteki, nauczycieli przedmiotów humanistycznych   i artystycznych, 
kierownika świetlicy, jest ich bezpośrednim przełożonym, 

 b)  odpowiada za wyniki wychowawczo – opiekuńcze szkoły, 
 c) przygotowuje projekty: programu oddziaływań wychowawczych  i  programu   
profilaktyki  
    d)  przygotowuje przydział  czynności dodatkowych nauczycieli, 
 e) opracowuje kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, 

  f)  koordynuje działalnością wychowawców klasowych, 
g)  współpracuje z nauczycielami w zakresie tworzenia szkolnego systemu  
 oceniania, 

                h) współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie ustalania programu   
                    doskonalenia nauczycieli. 
 

11. W czasie nieobecności Dyrektora w pracy, jego obowiązki pełni wicedyrektor ds. dydaktycznych 
i wicedyrektor ds. dydaktycznych. Podejmują decyzje dotyczące spraw bieżących w zakresie  
przydzielonych obszarów działania. 
 
12. Wicedyrektorzy podejmują inne decyzje niż bieżące na podstawie pisemnego upoważnienia  
Dyrektora. 
 
§ 79. W Szkole Podstawowej nr 1 obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.  
 
§ 80. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych   w 
Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza 
własnoręcznym podpisem. 
 
§ 81. Kompetencje, zadania i organizacja pracy pedagoga, psychologa i logopedy ujęte są odpowiednio 
w niniejszym statucie. 
 
§ 82.W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 
przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły. 
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DZIAŁ VI  
 

Uczniowie szkoły 

 
Rozdział 1 

 
Obowiązek szkolny 

 
§ 83. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

§ 84. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 

1) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., 
które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015; 

2) urodzone w 2009 r. 

§ 85. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 
które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 
podjęcia nauki szkolnej. 
 
2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły 

po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało 
wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolnego. 

3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku 
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

4. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci od 
najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia. 

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
dyrektor szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 4. Może to 
nastąpić w przypadkach: 

1) gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych  
rocznikach; 

2) dzieci są spokrewnione; 

3) dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu; 

4) konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci.; 

5) gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły. 

§ 86. Odroczenie obowiązku szkolnego. 
1. Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej do której zostało 
przyjęte dziecko.  
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2. Odroczenia dokonuje się  na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego. 
 
3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy 
roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku 
szkolnego.  
 
4. Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza obwodu 
szkoły, zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla  dziecka o odroczeniu przez niego 
spełniania obowiązku szkolnego.  
 

§ 87. Inne formy spełniania obowiązku szkolnego. 
1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji 
administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek 
rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 8 - 14 
ustawy o systemie oświaty. 
 
2.Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny formie, jak w ust. 1 może otrzymać 
świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie 
egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taka 
formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 
 
3. Za spełnianie obowiązku szkolnegouznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej 
umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 88. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 89. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną 
nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych w szkole podstawowej. 

§ 90. Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego 
obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 
4) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej  
w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową. 

Rozdział 2 

Zasady rekrutacji  
 

§ 91.  1. Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 
kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego . 
 
2. Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy pierwszej  
także dzieci, które  w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat jeżeli wykazują psychofizyczną  
dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej i odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. 
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3. Do oddziału klasy pierwszej przyjmuje się : 
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia; 
2) na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły. 
 

4. Rekrutację uczniów zamieszkałych poza obwodem przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna  
powołana przez Dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: 

1) wicedyrektor ds. wychowawczych – przewodniczący; 
2) wicedyrektor ds. dydaktycznych; 
3) pedagog; 
4) przewodniczący Rady Rodziców; 
5) nauczyciel obejmujący wychowawstwo w klasie pierwszej. 
 

5. Oddziały klasowe tworzy się biorąc pod uwagę: 
1) równowagę dziewcząt i chłopców w klasach; 
2) równomierne rozmieszczenie uczniów ze specyficznymi trudnościami; 
3) uczniów dojeżdżających do szkoły z terenu Gminy Polkowice; 
4) rok i miesiąc urodzenia. 
 

6. Zasady dotyczące rekrutacji uczniów podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie na  
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. 
 
7. W przypadku podjęcia nauki w szkole przez ucznia w innym obwodzie (poza rejonem), rodzice  
zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku  
szkolnego.  
 
8. Warunki i tryb przyjmowania uczniów niebędących obywatelami polskimi określają odrębne  
przepisy. 
 
9. Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone na podstawie odrębnych przepisów.  

 
10. Rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się od 1 lutego do 31 marca danego roku. 
 
11. Rodzice uczniów spoza obwodu szkoły składają w sekretariacie wniosek o przyjęcie dziecka do klasy  
pierwszej do końca marca danego roku.  
 
12. Do końca maja danego roku – Dyrektor szkoły ustala listy uczniów przyjętych do klas pierwszych  
w szkole i podaje do wiadomości na tablicy ogłoszeń szkoły. 
 
13. Rodzic osobiście zapisuje dziecko w sekretariacie szkoły, okazując odpis aktu urodzenia. 
14. W czerwcu organizowane jest zebranie informacyjne dla rodziców klas pierwszych. Szkoła  
zawiadamia rodziców o terminie spotkania poprzez informacje na stronie internetowej szkoły,  
tablicy ogłoszeń szkoły i przedszkola. 

 
§ 92. W przypadku tworzenia klas specjalistycznych, lub dla uczniów o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych, nie mają zastosowania zasady, o których mowa w ust. 1. 
 
§ 93. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodziców ucznia, Dyrektor 
może podjąć decyzję o zmianie oddziału.  
 
§ 94. Warunki i tryb przyjmowania do szkoły osób nie będących obywatelami polskimi  określają 
odrębne przepisy. 
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§ 95. Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych szkół regulują odrębne przepisy.  

 

 
 

Rozdział 3 
 

Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 
 

§ 96.1.Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły  w określony przez 
zasady  przyjmowania sposób.  
 
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.  
 
3.Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami 
człowieka i  dziecka.    
 
4.Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, 
religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  
majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.  
 
5 . Traktowanie członków społeczności szkoły. 
       1) Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub  
karaniu.  
       2) Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę  
jego życia prywatnego.  
3) Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły  
ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.  
4) Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach  
religijnych lub  nauce religii. 

Rozdział 4 
 

Prawa i obowiązki uczniów 
 

§ 97.Prawa i obowiązki uczniów.  
Katalog praw ucznia na podstawie Konwencji Praw Dziecka:  

1. Każdy uczeń ma prawo do informacji. Prawo do informacji w relacji uczeń – szkoła oznacza:  
1)   prawo dostępu do wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia;  
2)   prawo do wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi szkoły, warunkujących 

korzystanie z praw np. do znajomości statutu, dostępu do szkolnych dokumentów 
dotyczących  organizacji kształcenia, wychowania i opieki w bibliotece szkolnej i 
sekretariacie szkoły , etc.; 

3)   prawo  dostępu do wiedzy o procedurach dochodzenia swoich praw; 
4)   prawo do znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych; 
5)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
6)   prawo do otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. 

w sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych, 
7)   prawo do informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć 

pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, rozkładu lekcji. 
2. Każdy dziecko ma prawo do nauki. Prawo do nauki w relacji uczeń – szkoła oznacza:  

1)   prawo do bezpłatnej nauki w placówce publicznej; 
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2)   prawo dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów 
ćwiczeniowych na zasadach określonych w statucie szkoły. 

3)   prawo do dostępu do rozkładu zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem zasad higieny 
pracy umysłowej i bhp i p/poż.; 

4)   prawo do bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach wskazanych w 
orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

3.   Każdy uczeń ma prawo do wolności/ swobody wypowiedzi,  w tym: 
1)   prawo do wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym 

dobra innych; 
2)   prawo do wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania 

oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu.; 
3)   prawo do wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np.. w 

sytuacji konfliktu; 
4. Każdy uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania, w tym: 

1)  prawo do posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy 
temat, pod warunkiem, że nie naraża praw i godności innych osób; 

2)   prawo do uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych; 
3)   prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii   i światopoglądu. 

5.  Każdy uczeń ma prawo do wolności od poniżającego traktowania i karania: 
1)  prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, 

krzywdy, złego traktowania lub wyzysku; 
2)  prawo do poszanowania godności; 

6. Każdy uczeń ma prawo do znajomości swoich praw proceduralnych. 
 
§  98. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach ma prawo do:  

1) Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzysekcyjnych; 
2) Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; 
3) Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 
4) Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 
5) Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 
     Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z wewnątrzszkolnego 

zasadami oceniania; 
6) Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej; 
7)  Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze 

swoimi    możliwościami i umiejętnościami; 
8)  Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy; 
9)  Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach; 
10) Korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego; 
11) Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych 

przez Dyrektora Szkoły; 
12)  Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową, „dnia kolorowego”; 
13) Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz 

oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 
14) Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych; 
15) Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy 

domowej; 
16)  Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na 

zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie 
zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie; 

17) Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu. 
 
§ 99.Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach  ma obowiązek:  
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1)  Przestrzegania postanowień zawartych w statucie i Kodeksie Postępowania Ucznia Szkoły 
Podstawowej nr 1; 

2)   Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 
3) Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia                     

  w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 
4) Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów, 

wychowawcy, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy; 
5)   Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym :  

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  
c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 

6)  Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd; 
7)  Przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej 

lekcji w danym dniu; 
8)  Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 
9)  Usprawiedliwiania nieobecności według określonych zasad; 

10) Uczęszczania na zajęcia lekcyjne w  określonym stroju: górna część ubioru jest                 
 w stonowanym kolorze, bez neonowych, rażących dużych napisów 
a) Na   zajęciach wychowania fizycznego uczeń ćwiczy w białej koszulce z krótkim rękawem, 

krótkich spodenkach sportowych lub w uzasadnionych przypadkach długich spodniach i 
sportowym obuwiu, 

  b) Strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych i sprawdzianu zewnętrznego, 
11) Uczniów obowiązuje posiadanie prostej fryzury i naturalnego koloru włosów. Uczniowie 
nie malują oczu, ust, ani paznokci; nie noszą biżuterii, w tym ozdób na uszach; 
12) Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany  

jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 
13) Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 
14) Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 
15) Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie  
używać środków odurzających; 
16) Pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe     
z przyczyn od nich niezależnych; 
17) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru; 
18) W ostatnim tygodniu nauki  uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą  
  (biblioteka, świetlica, stołówka). Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta  
 obiegowa; 
19) Uczeń ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach  
profilaktyczno- terapeutycznych. 
 

§ 100.Uczeń nie powinien: 
1) Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków   o podobnym 

działaniu; 
2) Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 
3) Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 
4)  Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 
5) Spożywać posiłków i napojów (oprócz wody) w czasie zajęć dydaktycznych; 
6) Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy  i zgody   

zainteresowanych; 
7)  Używać na terenie szkoły (podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i w czasie przerw 

międzylekcyjnych) telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje do rodziców 
przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły; 

8) Zapraszać  obcych osób do szkoły.  
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§ 101. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w 
Szkole: 

1) W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy; 
2) Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody. 

 
§ 102.Wszyscy uczniowie Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły  i kultywować jej 
tradycje.  

 
§  103. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych     

 w Szkole Podstawowej nr 1 : 

1) Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną 
losową; 

2) Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie trwania oraz 
samowolnie oddalać się z terenu szkoły; 

3) Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca 
klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę innego uczącego 
w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szkoły pełniącego dyżur kierowniczy; 

4) Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na 
podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie nieobecności; 

5) Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w 
szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni opuszczonych zajęć 
edukacyjnych; 

6) Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane; 

7) Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest 
istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności; 

8) Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli                                       
w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1; 

9) Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją 
zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie 
pisemnego wniosku rodziców); 

10) Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko  i wyłącznie w 
obecności rodzica; 

11) Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych 
(losowych) na telefoniczną prośbę rodzica. W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy 
klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły; 

12) Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod 
opieką nauczyciela ) wpisywane jest do księgi wyjść; 

13) Obowiązkiem  wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków( do 
10 dnia kolejnego miesiąca); 

14) Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia; 

15) W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w 
semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo 
przeprowadzić pisemny sprawdzianfrekwencyjnyz materiału programowego na miesiąc przed 
końcem semestru; 

16) Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu , 
to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału; 

17) Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie 
uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku 
szkolnego. 
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§ 104.Procedury postępowania nauczycieli w przypadku niezrealizowania obowiązku szkolnego 
(wagary, częsta absencja): 

1) wychowawca powiadamia rodziców o podejrzeniu wagarów i odnotowuje każdorazowo też 
fakt w dzienniku lekcyjnym; 

2) w przypadku stwierdzenia wagarów przeprowadza rozmowę ostrzegawczą  z uczniem; 
3) w przypadku powtarzającej się absencji ucznia powiadamia pedagoga szkoły; 
4) pedagog w porozumieniu z dyrektorem pisemnie wzywa rodziców ucznia do szkoły; 
5) dyrektor szkoły rozmawia z rodzicami (w razie potrzeby w obecności pedagoga i wychowawcy 

klasy). Przedstawia możliwe konsekwencje wynikające z niezrealizowania obowiązku 
szkolnego (wagarów) określonych w Statucie Szkoły. Zobowiązuje rodziców do szczególnego 
nadzoru nad dzieckiem; 

6) w wypadku uchylenia się rodzica od regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne 
dyrektor szkoły wysyła upomnienie dotyczące wypełniania obowiązku szkolnego określonego 
postanowieniami art. 15 ust. 2 z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty; 

 
§ 105.Uczniowie mają obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Uczęszczać na zajęcia w 
określonym stroju szkolnym: góra część stroju jest w stonowanym kolorze, bez neonowych, rażących, 
dużych napisów. Na zajęciach wychowania fizycznego ćwiczyć w białej koszulce z krótkim rękawem, 
krótkich spodenkach sportowych lub w uzasadnionych przypadkach długich spodniach i sportowym 
obuwiu.  
 
§ 106. W czasie uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy: dla dziewcząt – ciemna 
spódnica i biała bluzka, a dla chłopców – biała koszula i ciemne spodnie lub garnitur. 
 

Rozdział 5 
 

Nagrody i kary 
 

§ 107. 1. Nagrody 
1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:  
1) rzetelną naukę; 
2) wzorową postawę; 
3) wybitne osiągnięcia;  
4) pracę na rzecz Szkoły i środowiska; 
5) dzielność i odwagę; 
6) najwyższą frekwencję w danym roku szkolnym; 
7) działalność charytatywną,; 
8) działalność w organizacjach szkolnych. 
 
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane w następującej w formie: 

1)  pochwały ustnej wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej; 
2)  pochwały ustnej Dyrektora lub dyplomu, na wniosek wychowawcy; 
3)  listu gratulacyjnego, na wniosek Rady Pedagogicznej; 
4)  nagrody rzeczowe na wniosek wychowawcy finansowanej ze środków Rady Rodziców; 
5)  świadectwa szkolnego z wyróżnieniem; 
6)  Brązowej, Srebrnej, lub Złotej Odznaki Patrona przyznanej przez Radę                      

Pedagogiczną, na wniosek wychowawcy; 
7) stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminem; 
8) Odznaki przedmiotowej zgodnie z regulaminem, odznaki kolega na medal wklasach I- III,  

odznaki wzorowy uczeń za postępy w nauce i zachowaniu dla uczniów klas I - III; 
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9) Dyplomu ukończenia I etapu edukacji i szkoły; 
10)  Odznaki „Dorastam bez przemocy”; 
11)  Dyplomu za 100 % frekwencję, za aktywny udział w życiu szkoły dla uczniów  

 klas I - III; 
12)  Pucharu  „Sportowiec roku” dla uczniów klas VI; 
13)  Nagrody Burmistrza, nagrody Dyrektora szkoły za najwyższy wynik w szkole ze  

         sprawdzianu zewnętrznego i trzyletnią aktywność społeczną dla uczniów  
         klas VI. 

 
3. Szczegółowe zasady  przyznawania nagród  określają odrębne regulaminy. 
 

 § 108. Kary 
1.  W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za: 

1) Nieprzestrzeganie zapisów statutu; 
2) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach; 
3) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających; 
4) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia; 
5) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.   

2.  Rodzaje kar: 

1) Upomnienie wychowawcy klasy; 

2) Upomnienie dyrektora Szkoły; 

3) Nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców; 

4) Nietypowanie  ucznia  do  udziału  w  konkursach  i  imprezach  organizowanych  przez  
Szkołę  do   momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy; 

5) Nietypowanie  ucznia  do  reprezentowania  Szkoły  do  momentu  zniesienia  kary  przez  
dyrektora   na  wniosek wychowawcy; 

6) Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych; 

7) Przeniesienie do równoległej klasy; przeniesienie do innej szkoły.  
 

3.  Przy zastosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia,  rodzaj  i   
stopień  naruszonych obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,   
dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  ciążących  na  nim obowiązków,  zachowanie  się  po   
popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze  i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.  
4.Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.  
 
6. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.   

6. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.  
W razie popełnienia przez ucznia przewinienia ujętego w §  9 ust 1 pkt. 1-2: 
1)  wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;  
2)  udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku wychowawczym.  
W razie popełnienia przez ucznia przewinienia ujętego w § 9 ust 1. pkt. 3-5: 
1) wysłuchania dokonuje Szkolna Komisja Wychowawcza;  
2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy, Rzecznika  Praw Ucznia,  
rodzica;  
3) z  czynności  wysłuchania  sporządza  się  protokół,  który  podpisują:  przewodniczący Komisji,  
pedagog,  uczeń oraz rodzic.  
 
7. Uczeń, któremu udzielono kary, ma prawo zwrócić się do organów Samorządu Uczniowskiego  
o obronę jego interesów. 
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8. Od udzielonych kar uczniowi przysługuje odwołanie w terminie do trzech dni, od dnia jej przyjęcia  
do wiadomości przez ucznia, do następujących organów: 

1) od kary, o której mowa w § 9  ust 2  pkt 1 - do Dyrektora Szkoły; 
2) od kary, o której mowa w § 9 ust 2 pkt 2-7 – do Rady Pedagogicznej; 

 
9. Od udzielonej kary wnioskowania do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,  
uczniowi przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania jego  
decyzji. 
 
10. O udzielonych karach, o których mowa w § 9 ust 2 pkt 2-7  Szkoła zawiadamia rodziców ucznia. 
  
11.Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły 
Rada  Pedagogiczna   szkoły     może  podjąć uchwałę o  rozpoczęcie  procedury karnego   
przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator  
Oświaty.  
Wykroczenia stanowiące podstawę   do    złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły  : 

1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  
zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników Szkoły;  

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;  
3) świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  

lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;  
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  
5) kradzież;  
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  
8) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu   bomby; 
9) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania  wcześniejszych  

środków dyscyplinujących;  
10) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;  
11) fałszowanie dokumentów szkolnych;  
12) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do wnioskowania   o przeniesienie do innej szkoły. 
 

Rozdział 6 
 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 
 

§ 109.Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły.   
1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół  
zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kpk),  Dyrektor   
niezwłocznie  powiadamia organa ścigania;  
2. Dyrektor  Szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie   
Rady Pedagogicznej danej szkoły.  
3. Uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być wychowawca  
klasy, pedagog lub  psycholog  szkolny,  Rzecznik  Praw  Ucznia.  Uczeń  może  się  również  zwrócić   
o  opinię  do  Samorządu Uczniowskiego.  
4. Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania   
ucznia  jako członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania  analizy,  wychowawca  klasy   
zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  RP  o  zastosowanych   
dotychczas  środkach wychowawczych    i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych,  
rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.  
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5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje uchwałę  
dotyczącą danej sprawy.   
6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.  
7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania  
opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania  
uchwały Rady Pedagogicznej. 
8. Dyrektor kieruje sprawę do Dolnośląskiego Kuratora  Oświaty. 
9. Decyzję  o  przeniesieniu  ucznia  odbierają  i  podpisują  rodzice.  
10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w  pouczeniu  
zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.  
11. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do   
czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji,  chyba  że  decyzji  tej  nadano  rygor  natychmiastowej   
wykonalności.  Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje    w sytuacjach wynikających  
z art. 108  k.p.a    

 

DZIAŁ VII 
 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

Rozdział  1 

Ogólne   zasady  oceniania 
 

§ 110. 1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia; 

1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach  
oceniania wewnątrzszkolnego. Stosuje się: ocenienie sumujące oraz elementy oceniania  
                 kształtującego (OK) 

2) Elementami oceniania kształtującego są:  
1) Cele lekcji: 

- nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla 
ucznia  
(na każdej lekcji), 
- sprawdza, czy uczniowie rozumieją cele (na początku zajęć) i czy zostały  
   osiągnięte (pod koniec zajęć), 
-  uczniowie mogą uczestniczyć w ich formułowaniu. 

2) Wymagania, zwane także „NaCoBeZu” (tzn. Na co będę zwracał uwagę”): 
- są to kryteria osiągania celów (również oceny), czyli na co będziemy 
zwracać  
  uwagę,  
- formułowane są na podstawie celów, 
- informują ucznia o tym, co nauczyciel będzie sprawdzał i oceniał, 
- są dopasowywane do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania, 
- „NaCoBeZu” jest obowiązkowe dla prac kontrolnych i sprawdzianów, 
może  
   być również formułowane do lekcji, prac domowych, projektów i innych  
   aktywności ucznia. 

3) Informacja zwrotna: 
- Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy, który zawiera  
   wyszczególnienie  docenienie dobrych elementów jego pracy, wskazuje 
to,  
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   co wymaga poprawienia, daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien  
   poprawić te konkretną prace oraz w jakim kierunku powinien pracować  
   dalej. 
- Informacja zwrotna powinna być ściśle związana z kryteriami sukcesu  
   określonymi przez zleceniem zadania. 

3) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli  
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomościi umiejętności  
w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz  
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów  
nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów  
nauczania –w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

4) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału,  
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad  
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych  
w statucie szkoły. 

5) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
1) informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego  

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego  

rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach  

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  

dydaktyczno--wychowawczej. 
6) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do  
uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  
                                           z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem  
zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą  

psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 
2) ustalanie kryteriów zachowania; 
3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

                                           z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej  
oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych  
w szkole; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych  
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według  
skali, o której mowa w § 116; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych  
i sprawdzających;  

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych  
ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej  

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym o 

piekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad  
wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów; 
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7) Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe  
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.  
8) Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 
 

§ 111. 1. W  ocenianiu obowiązują zasady: 
1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych); 
2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. ocena końcowa  
nie jest średnią ocen cząstkowych; 
3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania,  
zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 
4) zasada różnorodnościwynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 
5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom  
trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 
6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu  
o okresową ewaluację; 
 

§ 112.  Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów: 
1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  (prawnych  
opiekunów) o:  
                       1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  
i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych,  
wynikających z  realizowanego  programu nauczania; 
                       2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
                       3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 
2.   Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania; 
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej  

zachowania. 
 

3.   Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są : 
1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu 
2) opublikowania informacji na stronie szkoły w zakładkach pod nazwą odpowiedniego  

przedmiotu – dostęp do informacji nieograniczony; 
3) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp  

w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na  
konsultacje dla rodziców; 

4) w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji  
możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej; 

5) w formie komunikatów umieszczonych na tablicach informacyjnych obok drzwi  
wejściowych do poszczególnych sal lekcyjnych i pracowni – dostęp w godzinach pracy  
szkoły; 

6) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 
 

4.  Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej  poradni  
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania  
edukacyjne,do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego  
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,  
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 5.  
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5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie  
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może  
nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 
 

      § 113.   Rodzaje ocen szkolnych. 
1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego, 
 

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są 
równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku 
egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji 
oraz na podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę 
końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.  

 
§ 114.   Jawność ocen. 
 1.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
 
2.  Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do  
dziennika oraz zeszytu ucznia bezpośrednio po jej ustaleniu iustnym poinformowaniu ucznia o jej  
skali. 
 
3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości  
i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  Oceny  
wpisywana jest do dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu ucznia. 
 
4.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

1) na zebraniach ogólnych; 
2)  w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 
3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem; 

 

§ 115.   Uzasadnianie ocen. 
1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 
 
2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności  
klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz  
przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby  
o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej  
w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 
 
3. Wszystkie oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są  
pisemne. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści: 

 
Imię i nazwisko ucznia: ....................................................................... 
Data sprawdzianu: ................................................................................ 
Dział: ................................................................................................... 
 

Ocena : .............................................................. 
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 Sprawdzaniu podlegało: Uwagi/ pkt 

A 
Zapamiętywanie 

wiadomości 

1. ..................................................................... 
2. ..................................................................... 
3. ..................................................................... 

..................

..................
................. 

 
Wiadomości 

 
B Zrozumienie 

wiadomości 

1. ..................................................................... ..................
..................
................. 

 
C 

Stosowanie 
wiadomości 
w sytuacjach 

typowych 

1. ..................................................................... ..................
..................
................. 

 
Umiejętnośc

i 

 
D 

 
Stosowanie 

wiadomości w 
sytuacjach 

problemowych 

1. ..................................................................... ..................
..................
................. 

 
Zalecenia do pracy:  ...................................................................................................... 

 

                                                                                                              ................................ 
Podpis nauczyciela 

 

4.  W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia 
oceny,  
o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio  
zainteresowanej osobie pracy przez nauczyciela w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach  
i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem. 
 

§ 116.  
Przyustalaniuocenyzwychowaniafizycznego,techniki ,zajęćtechnicznych,plastyki,muzykiizajęćartyst
ycznychnależywszczególnościbraćpoduwagęwysiłekwkładanyprzezuczniawwywiązywaniesięzobo
wiązkówwynikającychzespecyfikitychzajęć, awprzypadkuwychowaniafizycznego-
takżesystematycznośćudziałuwzajęciachorazaktywnośćuczniawdziałaniachpodejmowanych przez 
szkołę na rzecz kultury fizycznej.  
 
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie 
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 
oraz na czas określony w tej opinii. W dokumentacji przebiegu nauczania z przedmiotów zwolnionych, 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 
 
§ 117.1. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

1) prace pisemne : 
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na 

maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. nie musi być zapowiadana;, 
b) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem               

pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału 
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c) praca klasowa obejmująca większą partię materiału określona przez nauczyciela z co 
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem; termin winien być odnotowany w 
dzienniku lekcyjnym,                   

2) praca i aktywność na lekcji, 
3) odpowiedź ustna, 
4) prezentacja, 
5) praca domowa, 
6) aktywność poza lekcjami (konkursy, zawody). 

 
2. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności poprzez  
dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb  
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –  
pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej.  

 
§ 118.   Skala ocen z zajęć edukacyjnych z elementami oceniania kształtującego. 
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według skali: 

stopień celujący – 6 
stopień bardzo dobry – 5 
stopień dobry – 4 
stopień dostateczny – 3 
stopień dopuszczający – 2 
stopień niedostateczny – 1 
 

2. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje  
ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania  
osiągnięć ucznia opatrzona jest recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym  
obowiązkowo cztery elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 
c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 
d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

 
3. Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określonej w wymaganiach edukacyjnych umiejętności na 

zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania. 
4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni w klasyfikacji okresowej i rocznej:  
 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające  
poza program danej klasy, czyli: 

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  

teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe,  

c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, 
d)  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  sportowych i 

innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią)  
 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone  
na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
przedmiotu w danej klasie,  
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b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów 
w nowych sytuacjach; 

 
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających,  
czyli:  

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 
b)  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne  

 
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych,  
czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu 
codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie  

 
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych,  
czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie                    
  z lekcji, 

b)  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne  i praktyczne; 
 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań  
koniecznych.  

 
§ 119.   Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
1. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze  
tygodniowym: 

1) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny 
2) dwie godziny tygodniowo- minimum 4  oceny 
3) trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen 
4) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen 
 

2. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na 
ocenę:  
                        100% - 94% + bezbłędnie wykonane zadanie dodatkowe – celujący (cel)  

 100% - 94% - bardzo dobry (bdb) 
             93% - 75% - dobry (db) 
             74% - 51% - dostateczny (dst) 
             50% - 35% - dopuszczający (dop) 
             34% - 0% - niedostateczny (ndst) 
 

3. Dla uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych dostosowuje się prace pisemne do ich  
indywidualnych potrzeb i możliwości. 
 
4. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania  
wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony  
     w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.  
 
5. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.  
 
6. Każdą ocenę z pracy pisemnej uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym   z nauczycielem – nie  
później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej  
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nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze  
sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu  
trudności.  
 
7. Odmowa odpowiedzi ustnej lub pisemnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny  
ndst.  
 
8. Uczeń może poprawić ocenę zgodnie z PSO z poszczególnych przedmiotów:   
9.Szczegółowe zasady oceniania w wyżej wymienionych obszarach zawierają Przedmiotowe Systemy  
Oceniania. 
 
10. Ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje nie później niż 14 dni od dnia jej napisania, w przypadku  
języka polskiego 21 dni. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac  
pisemnych o czas nieobecności nauczyciela. Ponowną pracę klasową z danego materiału można  
przeprowadzić po dokonaniu z klasą poprawy ostatniej pracy klasowej. 
 
§ 120.   Klasyfikacja śródroczna i roczna 
1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa okresy: 

1) I okres z klasyfikacją śródroczną – do połowy stycznia; 

2) II okres z klasyfikacją roczną, zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

2. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego okresu. 
 
3. Proponowane oceny roczne wpisuje się ołówkiem do dziennika  w terminie na 30 dni przed  
zakończeniem roku szkolnego. Wychowawca klasy informuje rodziców  o proponowanych ocenach  
rocznych klasyfikacyjnych formie: 

1) na zebraniu rodziców poprzez przedstawienie odpowiednich zapisów w Dzienniku 
Wychowawcy.   Rodzice potwierdzają powzięcie informacji własnoręcznym podpisem                    
w Dzienniku Wychowawcy; 

2) w przypadku braku kontaktu z rodzicem lub jego nieobecności na zebraniu poprzez 
wysłanie listu poleconego na wskazany w dzienniku lekcyjnym adres zamieszkania 
rodziców. 

 
4.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli  
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami  
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni 
 roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
 

§ 121.   Ocenianie zachowania 
1. Śródroczna i roczna ocena zachowania: 

1) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych. 

2) Ocenianie zachowania uczniów  ma na celu: 
- kształtowanie zachowań i postaw zmierzających do uzyskania cech zawartych   w opisie 

Sylwetki Absolwenta Szkoły, 
- informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, 
- udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
- motywowanie ucznia do doskonalenia swojego charakteru, 
- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o zachowaniu ucznia, 
- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod wychowawczych. 
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3) Ocenianie zachowania obejmuje: 
-      opinie nauczycieli (uwagi odnotowane w zeszycie uwag), 
-      samoocenę ucznia, 
-      opinię klasy, 
- opinię wychowawcy, do którego należy ostateczne wystawienie uczniowi oceny śródrocznej  
i rocznej. 
4) Ocena zachowania ucznia  uwzględnia: 
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
g) okazywanie szacunku innym osobom. 
5) Oceny zachowania ucznia dokonuje się dwa razy w roku szkolnym: ocenianie śródroczne i 

roczne. 
6) Ocena zachowania ucznia  ma charakter opisowo – punktowy. ZKryteria ustalania punktów i 

tryb przyznawania określa szczegółowy regulamin zachowania. 
7) Za punkt wyjścia przyjmuje się kredyt w wysokości 100 punktów, który uczeń otrzymuje na 

początku każdego semestru. Wysokość punktów równoważna jest ocenie bardzo dobrej z 
zachowania. Od ucznia zależy ocena końcowa. Ma szansę na uzyskanie oceny wyższej nawet w 
przypadku utraty punktów. 

8) Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia warunki określone na ocenę bardzo 
dobrą i wykazuje się aktywnością w co najmniej jednym z wymienionych obszarów: 
-      praca w samorządzie uczniowskim, 
-      godne reprezentowanie szkoły w zawodach i konkursach szkolnych  
       lub pozaszkolnych, 
-     działalność charytatywna. 
Każda z tych form działania musi mieć charakter systematyczności. 

9) W przypadku wyjątkowo rażących zachowań (kradzieże, wymuszenia używanie lub 
rozprowadzanie środków odurzających, picie alkoholu, konflikt z prawem) wychowawca obniża 
zachowanie ucznia do oceny nagannej. 

10) Ustala się następujące przedziały punktowe dla pozostałych ocen: 
bardzo dobre             100 – 90 pkt. 
dobre    89 – 70 pkt. 
poprawne   69 – 51 pkt. 
nieodpowiednie  50 – 0 pkt. 
 

§ 122.  Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i 
oceny zachowania. 
1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  
zgodnie   
z terminem ustalonym w statucie Szkoły.   
 
2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko   
w  przypadku,  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa   
ocenie, o  którą się  ubiega lub od niej wyższa.   
 
3. Sprawdzian w celu uzyskania wyższej oceny: 
1) W ciągu trzech dni od uzyskania informacji o proponowanej przez nauczyciela ocenie, rodzic  

(prawny opiekun)może złożyć do dyrektora szkoły pisemną prośbą o dodatkowe sprawdzenie  
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wiedzy i umiejętności ucznia w celu uzyskania śródrocznej lub rocznej wyższej oceny  
klasyfikacyjnej. Dyrektor szkoły, w ciągu dwóch dni od daty otrzymania pisemnej prośby,  

wyznacza termin sprawdzianu i powołuje komisję, w skład której wchodzą: 
1. dyrektor szkoły lub wicedyrektor -  jako przewodniczący komisji, 
2. nauczyciel prowadzący zajęcia danego przedmiotu, 
3. nauczyciel uczący tego samego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego. 

2)  Sprawdzian ma formą pisemną i składa się z zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności  
zgodnie z opracowanymi kryteriami na poszczególne stopnie szkolne  i obejmuje zakres treści  

odlegającej ocenie śródrocznej lub rocznej. 
3)  Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół  zawierający: skład komisji, termin  

sprawdzianu, pytania sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia, wynik sprawdzianu – ocenę.  
 
 
Ocena ze sprawdzianu, nic może być niższa niż proponowana wcześniej przez nauczyciela  
uczącego. Pisemna praca ucznia jest załącznikiem do protokołu. 

              4)  Wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i trybie uzyskania wyższej  
            niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

                      a) uczeń i jego rodzic znaja przewidywana ocenę zachowania (śródroczną i roczną) miesiąc  
                   przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej; 

      b) uczeń ma możliwość uzyskania wyższej o jedną niż przewidywana rocznej oceny  
                          klasyfikacyjnej zachowania, jeżali nie otrzyma w okresie do posiedzenia rady  

                   klasyfikacyjnej żadnej uwagi negatywnej oraz usyaka pozytywna opinie nauczycieli  
                   uczących i samorządu klasowego; 

                      c) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznając, że  
                   roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona  niezgodnie  
                   z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być  
                  zgloszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

                         W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona  
                  niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły  
                  powołuje komisję, która ustala roczną ocene klasyfikacyjną zachowania w drodze  
                  głosowania zwykłą większością głosów. 

                         W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład  
                  komisji wchodzą: 

                         - dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 
jako  
                    przewodniczący komisji; 

            -  wychowawca klasy; 
                        - wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej                     

                    klasie; 
                        - pedagog; 
                        - psycholog; 
                        - przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
                        - przedstawieniel rady rodziców. 
                          Ustalona przez komisje ocena nie może być niższa od ustalonej wczesniej oceny. Ocena  

                  ustalona przez komisje jest ostateczna. 
 
4. Egzamin klasyfikacyjny:   
1)   Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli nie ma 

podstaw do ustaleń: śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia w szkolnym planie nauczania. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, 
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „nieklasyfikowany”. 
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2)  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3)  Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej  nieobecności lub na 
wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny program lub 
tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, ale ten 
egzamin nie obejmuje takich zajęć jak: zajęcia techniczne, muzyka,  plastyka, wychowanie fizyczne 
oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

4)  Termin egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się: śródroczny - w ostatnim tygodniu przed radą 
klasyfikacyjną, końcoworoczny - ostatni tydzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

5)  Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia 
techniczne, wychowanie fizyczne i zajęcia komputerowe, z których egzamin ma formę praktyczną. 

6)  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności, wskazanego 
przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. W czasie 
egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni 
opiekunowie) ucznia. 

7)  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imiona i 
nazwiska nauczycieli, termin egzaminu, zadania (ćwiczenia), wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. 
Załącznikiem do protokołu są pisemne prace ucznia. 

8)  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z 
wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

 
5. Egzamin poprawkowy:  
1)  Począwszy od klasy IV - ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna z jednych albo dwóch obowiązkowych zająć 
edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

2)  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 
plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, z których 
egzamin ma wyłącznie formę zadań praktycznych. 

3)  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 
letnich. 

4)  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w składzie: 
a) przewodniczący komisji - dyrektor lub wicedyrektor, 
b) egzaminujący — nauczyciel prowadzący dane zajęcia, 
c) członek komisji - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 
edukacyjne. 

5)  Osobą egzaminującą może być inny nauczyciel prowadzący takie zajęcia edukacyjne w tej samej 
szkole lub nauczyciel zatrudniony w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tamtej szkoły. 

6)  Protokół egzaminu poprawkowego zawiera: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, 
pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz ustaloną ocenę. Załącznikiem do 
protokołu są pisemne prace ucznia i zwięzła informacja o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7)  Jeżeli uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

8)  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę. Rada pedagogiczna - uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia - może 
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod, warunkiem ,że te 
zajęcia są zgodnie z planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
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6. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:   
1)  Otrzyma oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się zgodnie z obowiązującym planem nauczania w 
klasach programowo niższych i w klasie szóstej   z uwzględnieniem otrzymanych ocen wyższych 
niż niedostateczny ze sprawdzianów  i egzaminów poprawkowych, 

2)   Przystąpi do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. Wynik tego sprawdzianu nie 
ma wpływu na ukończenie szkoły i jest przekazywany uczniowi na odpowiednim zaświadczeniu 
sporządzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, 

3) O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w 
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 
7. Sprawdzian w przypadku zgłoszenia zastrzeżenia do ustalonej oceny rocznej:  
1)  Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun ) może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 
zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku 
stwierdzenia zaistnienia takiej sytuacji - nieprawidłowości, dyrektor szkoły powołuje komisją, która 
przeprowadza sprawdzian 

     wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę  
klasyfikacyjną z danych zająć edukacyjnych.  

Skład komisji: 
• przewodniczący komisji - dyrektor lub wicedyrektor, 
• nauczyciel prowadzący te zajęcia, 
• dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących te same zajęcia 

edukacyjne. 
Protokół zawiera: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz 
ustaloną ocenę. Załącznik do protokołu stanowi pisemna praca ucznia i zwięzła informacja o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 
 
8. Zasady udostępniania uczniom i ich rodzicom informacji oraz dokumentacji dotyczącej przebiegu  
nauczania:  
1)   Ustalono następujące sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach edukacyjnych uczniów: 
a) konsultacje z nauczycielami uczącymi, 
b)  spotkania z wychowawcą 
c)  zeszyty przedmiotowe, 
d)  Karty osiągnięć ucznia i postępów ucznia - przekazywane na spotkaniu styczniowym, 
e) indywidualne spotkania nauczyciela z rodzicem (prawnym opiekunem) w umówionym terminie, 
f) telefonicznie lub elektronicznie - potwierdzone zapisem w dzienniku lekcyjnym. 
2)  Wychowawca zapoznaje uczniów i ich rodziców z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i 

wskazuje miejsca, w których dokumentacja dotycząca oceniania jest dostępna: u wychowawcy 
klasy, u nauczyciela danego przedmiotu, w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej szkoły. 

3)  Nauczyciel przedmiotu zapoznaje uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi 
wynikającymi z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz z Przedmiotowym Systemem 
Oceniania. 

4) Nauczyciel podaje na bieżąco oceny wraz z ich uzasadnieniem na prośbę ucznia lub jego rodziców 
(prawnych opiekunów). Ustaloną ocenę nauczyciel uzasadnia uczniowi podczas lekcji, rodzicom - 
podczas indywidualnych spotkań lub konsultacji, podaje kryteria na poszczególne stopnie. 

5)  Nauczyciel udostępnia uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) sprawdzone i ocenione 
pisemne prace (testy, sprawdziany i prace klasowe gromadzone w salach lekcyjnych i oddawane 
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uczniom na koniec roku szkolnego po radzie klasyfikacyjnej). Uczeń ma wgląd do pracy na lekcji 
podczas poprawy prac pisemnych, rodzice - w czasie konsultacji z nauczycielem przedmiotu. 

6)  Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele 
informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach 
klasyfikacyjnych. W przypadku oceny niedostatecznej (informacja na piśmie z potwierdzeniem 
rodzica, prawnego opiekuna)- miesiąc wcześniej, innych ocen - 14 dni. 

 
9. Formy nagradzania uczniów klas IV-VI: 
1)  Pochwała wychowawcy na forum klasy. 
2)  Pochwała dyrektora szkoły na forum klasy. 
3)  Pochwała dyrektora szkoły na apelu lub przez radiowęzeł. 
4)  Dyplomy i nagrody rzeczowe za osiągnięcia w konkursach, zawodach, wysoką aktywność społeczną, 

godne reprezentowanie szkoły, 100% frekwencję (zgodnie z regulaminami). 
5)  Prezentacja osiągnięć na tablicy informacyjnej. 
6)  Odznaka przedmiotowa (zgodnie z regulaminem –z załącznik nr 3). 
7) Stypendium szkolne za wyniki w nauce, stypendium szkolne za osiągnięcia sportowe (zgodnie z 

regulaminem – załącznik nr 4). 
8)  Świadectwo z wyróżnieniem dla uczniów IV-VI; średnia ocen z zajęć edukacyjnych 4,75 oraz 

zachowanie wzorowe (Regulamin Oceny Zachowania – załącznik nr 5 ). 
9)  Brązowa, Srebrna lub Złota Odznaka Patrona Szkoły (zgodnie z regulaminem - załącznik 
      nr 6). 
10) Listy pochwalne dla rodziców wyróżnionych uczniów. 
11) Odznaka „Dorastam bez przemocy” zgodnie z regulaminem – załącznik nr 7). 
12) Nagroda Burmistrza (zgodnie z zarządzeniem burmistrza w sprawie przyznawania  nagrody). 
 

§ 123. Sprawdzian.  
1. Sprawdzian przeprowadza się w klasie VI szkoły podstawowej na mocy art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia  
7 września 1991 r. o sysytemie oświaty. 

 
2. Sprawdzian obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech  
kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnychtj. Języka polskiego,  
matematyki i języka obcego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub  
informacjach z zakresu historii lub przyrody. 

 
3. Sprawdzian ma formę pisemną.Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły  
podstawowej. 
 
4. Sprawdzian składa się z dwóch części. I część obejmuje zadania z języka polskiego  
i matematyki, część 2 – zadania z jednego z następujących języków obcych: angielski, francuski,  
hiszpański, niemiecki, rozyjski, włoski. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole  
jako obowiązkowy. 

 
5. Obie części egzaminu przeprowadza się jednego dnia w terminie ogłaszanym przez Centralną 
Komisję  
Egzaminacyjną. Czas trwania i części sprawdzinu wynosi 80 minut, zaś II części  40 minut. 

 
6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego  
nowożytnego, jegorodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30  
września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną deklarację wskazującą  
język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części sprawdzianu. 
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7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimiady przedmiotowej albo laureatem konkursu  
przedmiotowego o zasięgu wokewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu  
jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem jest zwolniony z odpowiedniej częsci sprawdzianu.  
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.  

 
8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni,  
niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do  
sprawdzianu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje  
dotyczące dostosowań są ogłaszane wkomunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym  
jest przeprowadzany sprawdzian. 

 
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia 
jest  
udostępniana uczniowi lub jegorodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie 
wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

 
10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb  
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 
11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię  
specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany  
sprawdzian. 

 
12. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do  
dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

 
13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 
wydanego  
przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na  
ich stan zdrowia. 

 
14. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

1)nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w ustalonym terminie albo 
2)przerwał daną część sprawdzianu  

przystępuje do sprawdzianu  w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie  
przeprowadzania sprawdzianu w szkole, której jest uczniem. 
 
15. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w dodatkowym terminie,  
ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu powtarza ostatnią klasę odpowiednio  
szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. 

 
16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do  
sprawdzianu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu  
dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z  
obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa  
wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  
 
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu  
zamiast wyniku ze sprawdzianu lub z odpowiedniej części sprawdzianu wpisuje się odpowiednio  
„zwolniony” lub „zwolniona”.” 
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18. Uczeń, który jest chory w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i 
leków  
koniecznych ze względu na chorobę. 

 
19. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada  
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
 

§ 124. Wyniki sprawdzianu. 
1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez  
dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby 
 punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

 
2. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

 
3. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w skali procentowej  

 
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia  
jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie  
wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

 
5. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na  
świadectwie ukończenia szkoły. 
 
6. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego 
ucznia  
komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć  
dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § … ust. 9 – do dnia 31 sierpnia  
danego roku. 

 
7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom. 
 
§ 125. Zasady oceniani i nagradzania uczniów klas I- III 
1. Ocena ucznia jest informacją o stopniu opanowania wiadomości, umiejętności i zachowaniu ucznia.  
 
2. Uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego zostają zapoznani    z 

wymaganiami edukacyjnymi w zakresie poszczególnych edukacji na dany rok szkolny. Dodatkowo 
uszczegółowione wymagania na poszczególne miesiące w formie pisemnej zostają wklejone do 
zeszytu kontaktowego ucznia. Rodzic potwierdza podpisem zapoznanie się  z wymaganiami. 

 
3. Ocenianie wiadomości i umiejętności ma na celu: 
   - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym  zakresie, 
   - monitorowanie pracy ucznia, 
   - pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
   -  motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

- dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,  trudnościach 
i specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz wyraźną wskazówkę, co dziecko ma robić, aby pokonać 
trudności, 

   - umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
 
4. W procesie oceniania wiadomości i umiejętności ucznia uwzględnia się następujące obszary: 
   - możliwości dziecka, 
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   - zaangażowanie ucznia i wkład pracy, 
   - stopień opanowania materiału, 
   - umiejętność rozwiązywania problemów, 
   - postępy w rozwoju emocjonalno-społecznym, 
   - osobiste sukcesy dziecka. 
 
5. W edukacji wczesnoszkolnej stosowana jest ocena: 
a) bieżąca w formie oceny opisowej ustnej lub pisemnej w zeszycie i ćwiczeniach ucznia.  

         W dzienniku lekcyjnym stosuje się graficzne skróty opisów poziomu umiejętności uczniów  w  postaci 
znaków: 
*    -  wykracza wiadomościami i umiejętnościami poza wymagania dotyczące danej klasy,  
+   -  umiejętność opanowana przez ucznia, 
-    -  umiejętność nieopanowana przez ucznia, 
/     -  umiejętność wymagającą ćwiczeń. 

b)  semestralna w formie opisowej: 
   - dokonywana na zakończenie semestru ( Karta oceny ucznia),  
   -  na koniec roku szkolnego (świadectwo ucznia). 
 
6. Kryteria oceniania: 
Kompetencja dziecka zgodnie z oczekiwaniami:  
a) Pracujesz znakomicie ( * w dzienniku)  otrzymuje uczeń, który:  

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania dotyczące danej klasy, 
   - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  
   - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych zgodnych z programem,  
   - proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program   

nauczania,  
   - osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych na szczeblu  szkolnym, 

gminnym, powiatowym lub wojewódzkim,  
   - testy i sprawdziany  wykonuje z zadaniem dodatkowym wykraczającym poza program.  
 
b) Wspaniale  pracujesz. Świetnie ( + w dzienniku) otrzymuje uczeń, który:  
   - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,  
   - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  
   - rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne określone programem,   
   - potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów, 

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł     informacji,  
 
c) Dobrze pracujesz. Popracuj jeszcze ( / w dzienniku) otrzymuje uczeń, który:  

- opanował część wiadomości i umiejętności określonych programem,  
   - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, z niewielką pomocą nauczyciela, 

- potrafi korzystać z wybranych źródeł informacji.  
 
d)  Popracuj więcej. Pomyśl (- w dzienniku)  otrzymuje uczeń, który:  
   - nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,  

- nie jest w stanie wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą   nauczyciela, 
   - nie potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji. 
 
7. Ocenianiu podlegają: testy, kartkówki, dyktanda, prace pisemne, prace domowe, aktywność na 
zajęciach, odpowiedzi ustne, wytwory plastyczno-techniczne, estetyka zeszytu.  
 
8. Nauczyciel oceniając  bierze pod uwagę możliwości ucznia oraz jego wkład pracy. 
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9. Uczeń zobligowany jest do rzetelnego i systematycznego odrabiania zadań domowych. 
 
10. Ocenie podlegają  wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu edukacji: 
a) polonistycznej:  

W klasach I – analiza i synteza słuchowa, pisanie-ćwiczenia grafomotoryczne, czytelne i estetyczne 
pisanie, poprawne przepisywanie, słuchanie i rozumienie, opowiadanie, czytanie: głoskami, 
sylabami, wyrazami, zdaniami. 
W klasach II – czytanie, pisanie z pamięci i ze słuchu, czytelne i estetyczne pisanie, wypowiedzi ustne 
i pisemne. 
W klasach III – czytanie, opowiadanie (forma ustna i pisemna), poprawne stosowanie zasad ortografii 
i gramatyki, korzystanie z informacji, aktywne uczestnictwo w  zajęciach. 

b) matematycznej: 
W klasach I – rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych, wyodrębnianie zbiorów, rozumienie i 
zapisywanie liczb, dodawanie i odejmowanie, układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych, 
rozumienie stosunków przestrzennych, znajomość dni tygodnia i pór roku. 
W klasach II – dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie, rozwiązywanie zadań tekstowych, 
wykorzystanie w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczących zegara, kalendarza, jednostek 
miary, obliczeń pieniężnych. 
W klasach III – dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie, rozwiązywanie zadań tekstowych, 
wykorzystanie w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczących zegara, kalendarza, jednostek 
miary, obliczeń pieniężnych. 

c) przyrodniczej: 
W klasach I – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku, 
rozpoznawanie i nazywanie niektórych gatunków roślin i zwierząt, znajomość ochrony przyrody. 
W klasach II – rozpoznawanie i znajomość warunków życia roślin i zwierząt, korzystanie   z informacji  
zawartych na mapie, dbanie o higienę osobistą i zdrowy styl życia. 
W klasach III – odczytywanie  informacji z mapy Polski, opisywanie  wybranych ekosystemów, 
prowadzenie obserwacji i doświadczeń. 

d) społecznej: 
  W klasach I – stosowanie się do  zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, znajomość 

podstawowej struktury rodziny i jej członków, stosowanie zasad zdrowego odżywiania się. 
  W klasach II – stosowanie się do  zasad bezpieczeństwa i dbanie o zdrowie,  rozpoznawanie symboli 

narodowych, posługiwanie się wiedzą o regionie. 
W klasach III – stosowanie się do  zasad bezpieczeństwa i dbanie o zdrowie,  rozpoznawanie symboli 
narodowych, posługiwanie się wiedzą  o regionie i Polsce. 

e) plastycznej i zajęć technicznych  w  klasach I-III - estetykę pracy, zaangażowanie dziecka, 
wykonywanie prac zgodnych z tematem, czytanie prostych rysunków technicznych, ład  i porządek 
na stanowisku pracy.  

f) muzycznej uwzględniana jest w klasach I-III: aktywność na zajęciach, stopień indywidualnego 
zaangażowania ucznia, śpiewanie piosenek indywidualnie i zbiorowo, improwizacja ruchowa muzyki. 

g) z wychowania fizycznego uwzględnia się w klasach I-III: stopień indywidualnego zaangażowania 
ucznia, wysiłek włożony w wykonywane ćwiczenie, udział w grach  i zabawach. 

h) z zajęć komputerowych uwzględnia się w klasach I-III: umiejętne posługiwanie się komputerem i 
wybranymi programami, sprawne wyszukiwanie  i wykorzystywanie informacji ze wskazanych przez 
nauczyciela stron internetowych. 

i)  z języka obcego uwzględnia się w klasach I-III: 
- słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór i zakres 

słownictwa; 
- gramatykę: poprawność, podstawowe struktury, formy pytające i przeczenia; 
- rozumienie ze słuchu: zdolność rozumienia nauczyciela, kolegów, nagranych materiałów, 

wydobywanie informacji; 
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- mówienie: umiejętność współpracy, wymienianie informacji o sobie, poprawność, płynność, 
wymowę: dźwięki oraz akcent, rytm, intonacje; 

- czytanie: rozpoznawanie najważniejszych i istotnych informacji; 
- pisanie: zdolność przekazywania informacji, przekazywania informacji o sobie, zdolność opisywania 

ludzi, miejsc, zdarzeń oraz poprawność; 
- inne umiejętności: korzystanie ze słowników dwujęzycznych, korzystanie z lektur uproszczonych, 

tworzenie projektów (prac plastyczno-językowych). 
 
j) Ocena z religii wyrażona jest stopniem szkolnym w skali od 1 do 6. 

Oceny cząstkowe z religii stanowią o śródrocznej i końcoworocznej ocenie ucznia.  
Obszary podlegające ocenianiu na lekcji religii:  

      - krótkie wypowiedzi ustne,  
- prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, 
- prace domowe, 
- aktywność ucznia na lekcji,  
- śpiew poznanych pieśni, mówienie modlitw,  
- znajomość podstawowych wiadomości katechizmowych,  
- przygotowanie rozważań nabożeństw, udział w konkursach, przedstawieniach.  

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  
-  opanował konieczne pojęcia religijne,  
-  prowadzi zeszyt, lecz nieestetycznie i nieczytelnie, brak notatek z lekcji,  
-  przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania,  
-  prezentuje mało zadawalający poziom postawy i umiejętności,  
-  wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy,  
-  czasem angażuje się w pracę grupy.  

Na ocenę dostateczną uczeń: 
-  przychodzi przygotowany do zajęć,  
-  prowadzi zeszyt przedmiotowy z uchybieniami w estetyce i czytelności, 
-  notatki zawierają braki, 
-  opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, umiejętności,  
-  udziela odpowiedzi bez własnych przemyśleń,  
-  czasem angażuje się w pracę grupy.  

Na ocenę dobrą uczeń: 
-  prowadzi kompletne notatki,  
-  samodzielnie udziela odpowiedzi( nie wyczerpuje poruszonego zagadnienia),  
-  angażuje się w daną jednostkę lekcyjną,  
-  zajmuje właściwą postawę podczas modlitwy,  
-  opanował materiał programowy z religii,  
-  konsekwentnie wykonuje zadana pracę, stara się być aktywnym na lekcji.  

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 
-  wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe,  
-  prezentuje wiedzę wypowiadając się swobodnie i wyczerpująco,  
-  w poruszanych tematach dostrzega związki między faktami, potrafi wyciągnąć wnioski, dokonać 

całościowej oceny poruszanego zagadnienia,  
-  odznacza się dużą aktywnością na lekcji,  
-  umie współpracować w grupie, 
-  dyskutuje, a nie kłóci się podczas poszukiwania rozwiązań zleconych zadań.  

Na ocenę celującą uczeń:  
      -  wzorowo prowadzi zeszyt,  

- jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych 
zastrzeżeń,  
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- wyczerpująco wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia, wykazuje się wiadomościami 
wykraczającymi poza program danej klasy, 

-  uczestniczy w konkursach religijnych, zajmuje czołowe miejsca,  
-  angażuje się w przygotowanie jasełek, misteriów, rozważań, nabożeństw, adoracji, 
-  angażuje się w dodatkowe prace typu: wykonanie szopki, różańca, akcje charytatywne.  
 

11. Rodzic ma możliwość do wglądu dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów  podczas 
spotkań z wychowawcą ( wg harmonogramu zebrań i konsultacji).  

 
12. Ocena zachowania ucznia  w klasach I-III jest oceną opisową. 
 
13. Ocena zachowania jest wynikiem  bieżącej obserwacji  ucznia. 
 
14. Bieżące ocenianie zachowania ucznia odnotowywane jest w „Miesięcznym arkuszu obserwacji 

zachowania ucznia”. 
 
15. W bieżącym ocenianiu zachowania ucznia stosuje się graficzne skróty opisów postaw: 
     „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia, 
     „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia, 
     „ / ” oznacza konieczność pracy nad doskonaleniem właściwych zachowań ucznia. 
 
16. W „Miesięcznym arkuszu obserwacji zachowania ucznia” odnotowuje się ocenę zachowania 

według ustalonych kryteriów. Podsumowanie ocen zachowania odnotowywane jest w dzienniku 
zajęć lekcyjnych za I i II semestr. 

 
17. Oceny dokonuje się w trzech obszarach: 
a) kultura osobista, 
b) obowiązkowość, 
c) stosunek do rówieśników. 
 
18. Szczegółowe kryteria oceny zachowania w poszczególnych obszarach: 
a)  w zakresie kultury osobistej: 
      - używa zwrotów grzecznościowych, 

- słucha wypowiedzi innych, 
- dba o porządek wokół siebie, 
- przestrzega klasowych kontraktów, 
- zachowuje się zgodnie z ustaleniami podczas imprez i uroczystości  

b)  w zakresie obowiązkowości: 
- posiada przybory i materiały szkolne do zajęć, 
- pracuje na zajęciach, 
- nosi strój galowy, 
- jest punktualny, 
- uczestniczy w życiu klasy, 

c)  w zakresie stosunku do rówieśników: 
- pomaga innym,  
- współpracuje w grupie, 
- bezpiecznie bawi się z rówieśnikami, 
- stosuje zasady fair play podczas gier i zabaw, 

      - panuje nad swoimi emocjami: nie krzyczy, nie bije, nie obraża, nie gniewa się.   
 
19. Wpisy w „Miesięcznym arkuszu obserwacji zachowania ucznia” stanowią podstawę do   ustalenia 
śródrocznej i rocznej oceny opisowej zachowania oraz nagradzania uczniów. 
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20. W klasach I-III stosuje się następujące formy nagradzania: 
a) odznaka „Wzorowy uczeń” za postępy w nauce i zachowaniu,  
b) dyplomy:  

- „Król ortografii” 
- „Pięknie piszę” 
- „Pięknie czytam” 
- „Klasowy matematyk” 
- „Przyjaciel przyrody” 
- „Mały artysta” 
- „Super sportowiec” 
- „Klasowy językowiec”  

c)  odznaka „Kolega na medal”,    
d)  dyplom za aktywny udział w życiu szkoły. 
e)  Brązowa Odznaka Patrona Szkoły. 
 
21. Regulaminy przyznawania odznak i dyplomów określa odrębny regulamin. 
 
 
 

 
§  126. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne. 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od  
wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie  
lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne  
przepisy. 
 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo  
wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie  
promocji z wyróżnieniem. 
 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia 
 określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 
 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 
 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  
i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na  
świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na  
poziomie niższej oceny. 
 

6. Szkoła wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości  
dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku  
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę  
w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej  
wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych  
wychowaniem przedszkolnym.  
 

7. Uczeń, który przystąpił do sprawdzianu otrzymuje zaświadczenie. 
 

8. Szkoła na wniosek rodzica, wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 
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9. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   przepisy.  
Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty  
ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 
 

10. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci niepełnosprawnych  
są drukami ścisłego zarachowania. 
 

11. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, aneksów  
do tych świadectw oraz zaświadczeń.  
 

12. Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły szkoła wydaje na podstawie  
dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę. 
 

13. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem  
czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi  
wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „ dokonano  
sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę  
i pieczęć urzędową. 
 

14. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły. Dokument, o którym mowa  
podlega wymianie.  
 

15. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia  uczeń lub absolwent może 
 wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym  
wnioskiem o wydanie duplikatu. 
 

16. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej 

od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

17. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 
opłaty  
skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy  
wskazany przez dyrektora szkoły. 
 

18. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 
 

19. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej  
szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się : 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w 
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 
działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie   
      wolontariatu lub środowiska szkolnego. 

 
 

Rozdział 2 
 

Promowanie i ukończenie szkoły 
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§ 127.Promowanie i ukończenie szkoły. 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć  
edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe   
od  stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2. 
 
2. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, 
mimo,  
iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może uchwałą Rady  
Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć szkoły. Może mieć miejsce, gdy 
 uczeń:  

1) Nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
2) prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu; 
3) stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów; 
4) stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi. 
 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo 
 wyższej i powtarza klasę. 
 
4. Uczeń klasy I –III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej  
obligatoryjnie. 
5. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia  
kl. I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców) ucznia. Do szczególnych  
przypadków zalicza się: 

1) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub 
opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;  

2) trudności i zaburzenia  komunikacyjne , językowe i adaptacyjne związane  z 
przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w 
innych systemach edukacji; 

3) przewlekła choroba , uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki , w tym 
indywidualnego nauczania; 

4) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji  
przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i 
matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania; 

5) niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, 
płaczliwość, moczenie się; 

6) niedojrzałość fizyczna. 
 

6. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i 
po  
uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić   o promowaniu ucznia klasy I i II  
szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 
 
7. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 
wychowawcy  
oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu  
ucznia oddziału klasy  I- III do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego,  
jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania  
przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 
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8. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli  
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od  
oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. 
 
9. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie  o potrzebie  
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu  
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  
w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 
 
10. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych  
zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo  
dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo  
wyższej z wyróżnieniem. 
 
11. Rada Pedagogiczna , uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz wciągu danego  
etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który niezdał egzaminu  
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, podwarunkiem, że te obowiązkowe  
zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo  
wyższej.  

 
12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują  
z danych zajęć edukacyjnych celującą najwyższą pozytywną roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł  
laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena  
celująca następuje zmiana tej oceny na  najwyższą pozytywną ocenę końcową celującą. 
13. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła nie jest klasyfikowany  
z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, muzyki, plastyki zajęć artystycznych oraz dodatkowych  
zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych  
edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia  
szkoły. 
 
14. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej,  na  która  składają  się  
roczne  
oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz   
roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła   
się  w  klasach programowo  niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,  
z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do sprawdzianu. Obowiązek przystąpienia do sprawdzianu nie  
dotyczy uczniów zwolnionych ze sprawdzianu na podstawie odrębnych przepisów.   
 
15. Uczeń kończy Szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć  
edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę  zachowania.  
 
16. O ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawnościąintelektualną w stopniu umiarkowanym lub  
znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna,  
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,  w porozumieniu z rodzicami. 
 
17. Rada  Pedagogiczna  podejmuje  decyzje  w  sprawie  przyznania  uczniom  nagród  ustanowionych   
przez burmistrza 

 

 
DZIAŁ VIII 
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Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 
 

§ 128.1.W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 
przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły 
sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.   
 
2.  Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz  
pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw  
międzylekcyjnych. 
 
3.  Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych  
przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo  
uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do  
niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce  
podczas zajęć;  

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie   
z harmonogramem dyżurów; 
 3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie                             
i  bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek  
szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 
 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownia informatyki, opiekun  
pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni  
(stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów. 
 
5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo ( na zewnątrz). 
 
6. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 
 
7. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia i wejścia do szkoły. 
 
8. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje i zwolnić uczniów z 
ostatnich. 
 
9. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem,  
że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły. 
 
10. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia  
pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły. 
 
11. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe  (w 
razie  
potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 
 
12. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator  i kurator oświaty,  
a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 
 
13. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia 
W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu  
wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące    o demoralizacji,  
nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 
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1)  Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy; 
2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora   

 szkoły; 
3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. 

Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku 
potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 
postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W 
toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 
specjalistycznej placówki   i udział dziecka w programie terapeutycznym; 

4)  Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal   z 
wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 
dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 
(specjalistę ds. nieletnich); 

5)  W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 
wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 
psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 
szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji 
tych instytucji.  

 W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod  
wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1)Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy; 
2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie   

 pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego  
 życie ani zdrowie; 

3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 
pomocy medycznej; 

4) Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do 
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o 
pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu 
go do dyspozycjifunkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu 
zdrowia ucznia i w porozumieniu    z dyrektorem szkoły/placówki; 

5)  Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 
wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W 
przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do 
izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas 
niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia 
się rodziców oraz sąd rodzinny; 

6) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji 
(specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego; 

7) Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 
Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w 
kompetencji tej instytucji.  

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem  
narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 
osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje 
(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 
substancja należy; 

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję; 
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3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję  i przekazuje 
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą  
narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1)Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, 
aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we 
własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z 
poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 
przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji; 

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców i wzywa ich do 
natychmiastowego stawiennictwa; 

3) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i 
pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i 
przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 
ekspertyzy; 

4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, 
w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całezdarzenie nauczyciel dokumentuje, 
sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 
14.  Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo uczniów. 
Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie  
uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią. 
Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych  
i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, 
reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania  w 
świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im, 
4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły); 
5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 
6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 
7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 
uczniów 

W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie  
potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie 
 wypadków”, znajdującym się w gabinecie pielęgniarki).  
Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa  
i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 
Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania  
fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania  
pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 
Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu  
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich  
w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po  
zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 
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15.  Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach  
Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób  
zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan  
zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także  
specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 
Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez  
i wycieczek. 

1)  Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego 
miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego; 

2)   Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi; 
3)   Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się  z zasadami 

bezpiecznego przebywania nad wodą; 
4)   Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk 

i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach, pływających, kąpiących się   i uprawiających sporty wodne; 

5)   Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych 
i przystosowanych; 

6)   Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i 
ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki; 

7)   Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy; 
8)   Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz 

posługiwania się wyposażeniem ratunkowym; 
9)   Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów; 

10)   Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i 
innych zbiornikach wodnych; 

11)   Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się  z zasadami 
korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią; 

12)   Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki 
sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, 
młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma 
możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu. 

 Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły,    
 a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy  
(kwalifikacje potwierdzone dokumentem). 
Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów: 

1) jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta  z 
publicznych środków lokomocji; 

2) jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta   z publicznych 
środków lokomocji; 

3) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej; 
4) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób. 

Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie turystycznej  
kierownik musi uzyskać zgodę rodziców uczniów na piśmie. 
Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i  
zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły. 
Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna  
pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika  
turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki,  
instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych. 
Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie    
o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba  
pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły). 
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Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje wyjście do zeszytu wyjść.  
 
16. Podstawowe zasady bezpieczeństwo w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym 
  W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami; 
2) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed 

lekcją; 
3) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów; 
4) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach; 
5) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych. 

Nauczyciel wychodzący z uczniami na pływalnię zobowiązany jest do: 
1) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły; 
2) sprawdzenia obecności; 
3) bezpiecznego przeprowadzenia uczniów zgodnie z przepisami ruchu drogowego; 
4) zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni; 
5) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni; 
6) sprawdzenie obecności; 
7) właściwego nadzoru w czasie powrotu do szkoły. 

W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez  
opieki osób do tego upoważnionych. 

1) Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej 
i wydolności ćwiczących; 

2) Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się  w danym dniu z 
wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców; 

3) Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 
bezpieczeństwo ćwiczących; 

4) Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić 
zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe; 

5) Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami; 
6) W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, 

gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego 
użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego; 

7) Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego 
wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

 
1. W szkole powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 

DZIAŁ IX 
 

Ceremoniał szkolny 
 

§ 129. Zasady użytkowania sztandardu. 

1. Sztandar eksponowany jest podczas ważnych uroczystości na terenie Szkoły oraz organizowanych 
poza terenem Szkoły. 
 

2. Sztandar i insygnia pocztu sztandarowego (dwustronne biało – czerwone i zielono – czarne szarfy 
oraz białe rękawiczki) przechowywane są  w Izbie Patrona. 

 
3. Sztandarem opiekuje się trzyosobowy poczet sztandarowy. W skład pocztu sztandarowego wchodzą 

uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu. Kadencja pocztu trwa jeden rok – 
począwszy od ślubowania uczniów kl. I w dniu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. 
Kandydatury do pocztu zgłasza Rada Samorządu Uczniowskiego w czasie czerwcowego posiedzeniu 
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Rady Pedagogicznej. Uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego uchwałą Rady 
Pedagogicznej. Wówczas dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

 
4. Opiekunem ceremoniału sztandaru Szkoły jest nauczyciel wybierany przez Radę Pedagogiczną. Dba 

on o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie 
Szkoły i poza nią. 

 
5. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie Szkoły dotyczy głównie: 

1) uroczystości rocznicowych; 
2) święta Patrona Szkoły; 
3) ceremonii ślubowania uczniów klas I; 
4) ceremonii pożegnania absolwentów Szkoły. 

 
6. Ceremoniał szkolny stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną. Ma ona na celu organizację 

życia Szkoły, realizację celów wychowawczych oraz integrację społeczności szkolnej. Szczegółowy 
harmonogram uroczystości i imprez stanowi jej chronologiczny zapis w przebiegu roku szkolnego. 
Jest zatwierdzony każdego roku   w czasie wrześniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

 
§ 130.Tekst ślubowania uczniów klas I 
 

Ślubuję uroczyście! 
Będę starał się być 

dobrym i uczciwym. 
Będę strzegł 

honoru i dobrego 
imienia Szkoły. 
Będę szanował 

swoich nauczycieli, 
pracowników szkoły i rodziców. 

Będę uczył się 
tego, co piękne. 

Będę kochał 
swoją Ojczyznę. 

 
 

          § 131 . Tekst Hymnu Szkoły 
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1. Nasza Szkoła będzie trwała, bo my się uczymy. 

Rachujemy i piszemy, bo mądrzy być chcemy. 
 
Ref. : Hej, hej, Jedynko! 
          Chłopcze i dziewczynko, 
          Uczmy się wytrwale, 
           będzie doskonale. 

 
     2. Jak nasz patron Wyżykowski do celu dążymy, 
        przecież wiedzy i doświadczeń nigdzie nie kupimy. 

 
Ref. : Hej, hej, Jedynko! 
          Chłopcze i dziewczynko, 
          Uczmy się wytrwale, 
           będzie doskonale. 

 
    3. Dla nas wiedza jest jak kosmos, trudno ja ogarnąć, 
       ale dzięki wytrwałości zdobędziemy laur przyszłości. 
 

Ref. : Hej, hej, Jedynko! 
          Chłopcze i dziewczynko, 
          Uczmy się wytrwale, 
           będzie doskonale.  

 
 
 

DZIAŁ X 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 132.1.Szkoła używa pieczęci zwykłych i pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 
2. Szkoła posiada sztandar.  
 
3. Szkoła posługuje się ceremoniałem szkolnym, wzorowanym na ceremoniale harcerskim.  
 
4. Szkoła posiada własne godło.  
 
5. Szkoła posiada tekst  ślubowania uczniów klas I.  
 
6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
7. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 
 
         § 133.1.Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu.  
2.  Zmiany ( nowelizacja)  w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:  

1)  organów szkoły; 
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny   w przypadku 

zmiany    
przepisów.  
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  3. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji)  do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.  
 
  4. O zmianach ( nowelizacji) w Statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ  
      prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  
 
  5.Dyrektor Szkoły opracowuje tekst jednolity na podstawie zmian i zgodnie z techniką  
      prawodawczą  po 3 nowelizacjach i publikuje tekst na stronie BIP-u i Szkoł.y Statut  
obowiązuje od daty wydania tekstu jednolitego. 

 
§ 134. Statut dostępny jest na stronie BIP-u i Szkoły, w czytelni Szkoły. Wyciąg z treści Statutu 
dotyczącej praw, obowiązków, nagradzania i karania uczniów wywieszony jest na tablicy SU na I 
piętrze. Wyciąg z treści Statutu dotyczącej praw i obowiązków nauczyciela wywieszony jest na tablicy 
informacyjnej w pokoju nauczycielskim.  
 
§ 135. Statut Szkoły przyjety uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2015 r. Obowiązuje od 
dnia 1 września 2015 r.                                            
 
 
 
 

………………………………….. 

             /dyrektor/ 

 

 


