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§ 1 

 

 

1. Pełna nazwa placówki brzmi: 

Zespół Szkół w Maliniu zwany dalej „Zespołem”. 

2. W skład zespołu wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Maliniu   

2) Publiczne Przedszkole w Ławnicy  

3.  Do wykonywania swoich czynności Zespół posługuje się pieczęciami: 

1)  w zakresie potrzeb całego Zespołu: 

 Zespół Szkół w Maliniu 

 39-331 Chorzelów 

 Tel. 0-17 774 32 20 

2) w zakresie potrzeb Szkoły: 

Zespół Szkół w Maliniu 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Maliniu, 

39-331 Chorzelów 

Tel. 0-17 774 32 20 

z zastrzeżeniem pkt. 4), 

3)  w zakresie potrzeb Przedszkola: 

Zespół Szkól w Maliniu 

Publiczne Przedszkole w Ławnicy, 

39-331 Chorzelów 

0-17 584 14 72 

4) na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę 

umieszcza się okrągłe pieczęcie urzędowe z nazwą Szkoły bez nazwy Zespołu. 

 

§ 2 

 

1.  Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek szkoły podstawowej w miejscowości Malinie nr 

220, 39-331 Chorzelów, gdzie znajduje się Szkoła i zorganizowana jest edukacja dzieci. 

2.         Do obwodu Zespołu Szkół w Maliniu należą miejscowości Malinie oraz Ławnica. 

 

§ 3 

 

1.         Ustalona nazwa powinna być używana w pełnym brzmieniu. 

2.  Na pieczęciach i stemplach mogą być stosowane czytelne skróty nazwy. 

 

§ 4 

 

1.  Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny 

wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

  

 

§ 5 

 

1. Zespół Szkół w Maliniu jest publiczną jednostką budżetową. 
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2.  Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Tuszów Narodowy. 

3.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator  Oświaty w Rzeszowie. 

 

Rozdział II 

 

 

Cele i zadania zespołu szkół i sposoby realizacji zadań 

 

§ 6 

 

 

1.  Szkoła podstawowa realizuje podstawę programową określoną przez MEN w 

oparciu o programy nauczania dopuszczone do użytku przez Dyrektora Zespołu i 

umieszczone w szkolnym zestawie programów nauczania. 

2.  Nauczanie w Szkole odbywa się w oparciu o ramowy i szkolny plan nauczania 

uwzględniające zarówno obowiązkowe jak i nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

3.  Dla uczniów uzdolnionych i chcących poszerzać zakres swoich wiadomości 

i umiejętności Szkoła organizuje zajęcia w kółkach przedmiotowych 

i zainteresowań zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły. 

4.  Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą realizować indywidualny program lub 

tok nauki. 

5. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się 

poprzez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu, która 

prowadzi badania w swojej siedzibie lub wychowawców 

poszczególnych oddziałów oraz zespoły dydaktyczno-wyrównawcze utworzone w 

szkole w miarę istniejących potrzeb i posiadanych na ich organizację środków 

finansowych. 

6.  Praca wychowawcza szkoły odbywa się zgodnie z przyjętym programem 

wychowawczym szkoły. 

7.  Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

8.  Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności wskazane jest aby ten sam 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

9.  Na uzasadniony wniosek rodziców i uczniów lub rady szkoły, Dyrektor Zespołu 

przedstawia radzie pedagogicznej nową propozycje wychowawstwa, a po jej 

zaopiniowaniu dokonuje zmian przydziału czynności. 

10.  Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje prowadzący zajęcia zgodnie 

z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

11.  Opiekę nad uczniami w oddziale przedszkolnym i klasach I-III sprawują  

 

 

wychowawcy lub nauczyciele uczący w tym oddziale, lub nauczyciel dyżurujący. 

12.  Zajęcia w klasach I-III rozpoczynają się o jednej porze. 

13.  Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek 

organizowanych przez Szkołę sprawuje kierownik wraz z opiekunami zgodnie z 

przepisami dotyczącymi wycieczek szkolnych. 
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14.  Za opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach na 

terenie Szkoły odpowiedzialny jest nauczyciel dyżurujący, a w świetlicy nauczyciel 

dyżurujący świetlicy wg planu dyżurów ustalonego przez Dyrektora Zespołu po 

zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. 

15.  Uczniowie z wadami słuchu, wzroku i innymi wadami rozwoju siedzą w pierwszych 

ławkach. 

 

 

§ 7 

 

1.  W placówce istnieją zespoły nauczycielskie. 

2.  Zespoły tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale. 

3.  Zespoły wychowawcze, przedmiotowe i problemowo- zadaniowe powołuje się w miarę 

istniejących potrzeb. 

4.  Pracami zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Zespołu na 

wniosek zespołu. 

5.  Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli do uwzględnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2)  wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania, 

3)  organizowanie doradztwa merytorycznego dla początkujących nauczycieli, 

4)  współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, 

5)  wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania. 

 

 

§ 8 

 

1.  Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie w Szkole odbywa się zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego w oparciu o 

wewnątrzszkolny systemem oceniania. 

2.  Ocenianiu podlegają: 

1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2)  zachowanie ucznia. 

3.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu 

przez nauczyciela poziomu i postępów ucznia w opanowaniu wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w Szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

4.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

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 samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
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4)  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

5)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej, 

6)  dostarczenie informacji o pracy nauczycieli i szkoły dla nadzoru pedagogicznego. 

6.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2)  ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3)  ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole, 

4)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o 

której mowa w ust. 45 i 48. 

6)  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

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

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

7.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują 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 przez siebie 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. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

9.  Przy określaniu wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny i sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić, iż: 

1)  mają odzwierciedlać zdolności poszczególnych uczniów i odnosić się do 

danego ucznia, a nie do średniego poziomu klasy, 

2)  w ocenianiu ucznia nie bierzemy pod uwagę jego światopoglądu ani przynależności 

narodowej, 

3)  wymagania na oceny szkolne związane są z poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi 

i mogą  je  przedstawiać nauczyciele prowadzący zajęcia tylko w oparciu 

o realizowany przez siebie program nauczania, 

4)  przy ustalaniu należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

10.  Przy określaniu kryteriów oceniania zachowania należy uwzględnić w szczególności: 

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
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2)  przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły i innych przepisach 

prawnych, 

3)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

4)  dbałość o honor i tradycje szkoły, 

5)  udział ucznia w życiu klasy i szkoły, udział w zawodach sportowych, konkursach 

przedmiotowych i innych, 

6)  dbałość o piękno mowy ojczystej, 

7)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

8)  okazywanie szacunku innym osobom, 

9)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

11.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), a na wniosek 

ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę 

i udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) sprawdzone i 

ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia 

na terenie szkoły w terminie z nim uzgodnionym podczas dyżuru w celu kontaktu z 

rodzicami. 

12. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej 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. 

13.  Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

w tej opinii. 

14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

15.  Wystawienie ocen bieżących odbywa się na podstawie: 

1)  udziału, aktywności ucznia w zajęciach lekcyjnych, 

2)  umiejętności stawiania pytań, formułowania problemów i wniosków, 

3)  przyswajania umiejętności i wiadomości, 

4)  przygotowywania pracy domowej, 

5)  prac pisemnych (klasówki, sprawdziany, kartkówki), 

6)  wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, szczególnie 

przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki. 

16.  Ogólnymi osiągnięciami ucznia w I etapie edukacyjnym (kl. I-III) są: 

1)  słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, 

2)  osiągnięcia matematyczne, 

3)  osiągnięcia przyrodniczo-społeczne, 

4)  osiągnięcia artystyczne, 

5)  osiągnięcia fizyczno-ruchowe. 

17.  Kryteria wystawiania ocen bieżących w I etapie edukacyjnym opracowuje 

nauczyciel-wychowawca tych klas przestrzegając zasad określonych w ust.9. z 

uwzględnieniem: 

1)  oceny wkładu pracy dziecka i jego zaangażowania w wykonywane zadanie, 

2)  oceny sposobu wykonania zadań, tj. estetyki, 
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3)  dokładności wykonania polecenia – zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, 

4)  promowania inwencji, oryginalności wykonania zadania i samodzielności myślenia 

ucznia, 

5)  aktywności dziecka. 

18.  Postępy w nauce uczniów w kl. I-III z edukacji polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczo-społecznej, artystycznej, fizyczno-ruchowej będą wyrażone w postaci 

ocen bieżących zaznaczonych w dzienniku symbolami: 

1)         6 – celujący (uczeń robi bardzo duże postępy, osiąga doskonałe wyniki, posiada 

wiedzę i wykonuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy), 

2)         5 – bardzo dobry (uczeń osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnia się 

samodzielnością), 

3)          4 – dobry (uczeń osiąga dobre wyniki w nauce, wymaga jednak ćwiczeń by zdarzające 

się pomyłki skorygować), 

4)         3 – dostateczny (uczeń osiąga wyniki wystarczające, powinien dążyć do poszerzania 

swojej wiedzy), 

5)         2 – dopuszczający (uczeń osiąga niskie niewystarczające wyniki w nauce, wymaga 

systematycznej pracy z pomocą nauczyciela jak i rodziców w dłuższym okresie 

czasu), 

6)         1 – niedostateczny (uczeń osiąga wyniki poniżej wymagań, powinien starać się z 

pomocą nauczyciela i rodziców wyrównywać braki, które pozwolą mu na 

kontynuację nauki na kolejnym etapie kształcenia). 

19.  Nauczyciele uczący języków obcych, informatyki i innych zajęć edukacyjnych w kl. I-III 

zobowiązani są do wpisania ocen ustalonych według własnych wymagań 

edukacyjnych oraz innych informacji w dziennikach zajęć i innej dokumentacji tych klas. 

20.  Kryteriami oceny opisowej z zachowania w kl. I-III są: 

1) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych (systematyczność, dokładność, 

punktualność, zaangażowanie w życie klasy i szkoły, wypełnianie obowiązków 

dyżurnego), 

2)  kultura osobista (opanowanie gniewu, kłótliwości, złości, agresji, stosowanie form 

grzecznościowych), 

3)  zachowanie na lekcji (uznawanie autorytetu nauczyciela, aktywność, zaangażowanie, 

inicjatywa, umiejętność współpracy w grupie), 

4)  poszanowanie mienia szkolnego. 

21. Oceny bieżące w II etapie edukacyjnym (klasach IV-VI) wyrażone są w stopniach: 

1) 6 - celujący, 

2)  5 - bardzo dobry, 

3)  4 - dobry, 

4)  3 - dostateczny, 

5)  2 - dopuszczający, 

6)  1 - niedostateczny. 

 

21.  Dopuszcza się przy ocenach cząstkowych stosowanie znaków „+" i „-",przy czym 

znak „+" oznacza wyższą ocenę niż dana ocena bez tego znaku, a znak „-" niepełną 

(niższą) ocenę. 

22.  Nagradza się za aktywność oraz wzorowe i systematyczne przygotowanie do lekcji za 

pomocą samego znaku „+", a otrzymanie trzech znaków „+" oznacza uzyskanie oceny 

bardzo dobrej. 

23. Dopuszcza się aby uczeń raz w semestrze, a dwa razy w przeciągu roku szkolnego był 



 9 

nieprzygotowany, co oznacza się skrótem „np.", lecz przypadek ten nie ma 

zastosowania w odniesieniu do lekcji powtórzeniowej lub sprawdzającej. 

24. Mogą być stosowane dwie formy pisemnego sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

ucznia: 

1)  zapowiadane, co najmniej na tydzień przed, formy pisemnego sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych, zwane sprawdzianami i zadaniami klasowymi, które obejmują materiał 

z jednego lub więcej działów. 

2)         Bez zapowiedzi (kartkówki) ,których materiał obejmuje nie więcej niż trzy ostatnie lekcje 

 

25.  Dopuszczalne jest zwolnienie ucznia ze sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych w 

pierwszym dniu pobytu po dłuższym okresie usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

26. Sprawdziany i zadania klasowe muszą być poprawione i ocenione do dwóch tygodni, a 

następnie przechowywane w szkole przez rok jako dokumentacja nauczania. 

27.  W dzienniku lekcyjnym oceny wszystkich prac pisemnych wpisuje się kolorem 

czerwonym. 

28.      Uczeń może poprawić ocenę z pisemnego sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych w 

formie uzgodnionej z nauczycielem danego przedmiotu, a wtedy obok wcześniejszej 

oceny stawia się ukośną kreskę „ / " i aktualną ocenę wiedzy ucznia. 

29.  W celu umożliwienia bieżącego kontaktu rodziców z nauczycielami oraz 

informowania rodziców o ocenach i postępach uczniów w nauce oraz zachowaniu 

ustala się zebrania ogólne z rodzicami (wywiadówki), które odbywają się co najmniej 

dwa razy w pierwszym i raz w drugim semestrze, a w razie potrzeby wychowawca 

zwołuje zebranie rodziców danej klasy. 

30.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym, a roczna na rocznym w danym roku 

szkolnym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

odpowiednio śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

31.  Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

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

uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na 

podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

32.  Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w 

ostatnich dwóch tygodniach przed feriami zimowymi. 

33.  Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

34. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego 
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osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

35.  Oceny śródroczna jak i roczna z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania w kl. I-III są 

ocenami opisowymi. 

36.  Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

37.  Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

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

jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego 

dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

38.      Dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne obowiązani 

są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych 

dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych a wychowawca 

klasy o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Powiadomienia 

dokonuje się na zebraniu wychowawcy z rodzicami. W szczególnych przypadkach 

(dotyczy ocen niedostatecznych powiadomienie ma formę pisemną za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 

39.  Uczeń ubiegający się o wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub z zachowania ma prawo złożyć pisemny wniosek zawierający 

stosowne uzasadnienie w terminie do 2 dni od powzięcia informacji o przewidywanej 

ocenie bezpośrednio nauczycielowi przedmiotu (ocena z zajęć edukacyjnych), 

wychowawcy (ocena z zachowania) lub w sekretariacie szkoły (ocena z zajęć 

edukacyjnych i zachowania), a nie złożenie wniosku w tym terminie jest 

równoznaczne z otrzymaniem przewidywanej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i 

zachowania. 

40.  Prawo do złożenia wniosku o podwyższenie oceny rocznej klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ma uczeń który: 

1)  uzyskał frekwencję z danych zajęć edukacyjnych nie mniejszą niż 75% i nie 

posiada nieobecności nieusprawiedliwionej, 

2)  przystąpił do wszystkich sprawdzianów i zaliczył na co najmniej dopuszczającą 

ocenę co najmniej 50% wszystkich przeprowadzonych sprawdzianów. 

40.  Prawo do złożenia wniosku o podwyższenie oceny rocznej klasyfikacyjnej 

zachowania ma uczeń, który nie otrzymał żadnej z kar przewidzianych w statucie. 

41. Po otrzymaniu wniosku o podwyższenie oceny rocznej klasyfikacyjnej zachowania 

wychowawca dokonuje ponownej analizy postępowania ucznia, zasięgając opinii 

nauczycieli w tym zakresie, a ustalona ponownie przez niego cena zachowania jest 
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ostateczną oceną klasyfikacyjną zachowania. 

42. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

43.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

44.  Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

45.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy 

IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6, 

2) stopień bardzo dobry – 5, 

3) stopień dobry – 4, 

4) stopień dostateczny – 3, 

5) stopień dopuszczający – 2, 

6) stopień niedostateczny – 1, 

z zastrzeżeniem ust. 46. 

46.  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 

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

zachowania. 

48.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne, 

z zastrzeżeniem ust. 49. 

49. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

50. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

     jest wzorem do naśladowania, 

     wywiązuje się wzorowo ze swych obowiązków szkolnych 

     uczestniczy w tworzeniu miłej i dobrej atmosfery w klasie i na terenie szkoły, 

     wyróżnia się nienaganną postawą oraz wysokim poziomem kultury osobistej, 

     tolerancją i życzliwością wobec innych, 

     jest koleżeński i prawdomówny, 

     dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, 

     aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, należy do organizacji działających 

     na terenie szkoły, a także poza szkołą i jest ich czynnym członkiem, 

     godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, dba o dobre imię swojej szkoły 

     reprezentując ją na wszelkiego rodzaju konkursach wiedzy, zawodach sportowych, 

     olimpiadach, 
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     wzorowo pełni przydzielone funkcje w klasie i w organizacjach szkolnych, 

     nie odmawia pomocy słabszym w nauce, 

     szanuje mienie społeczne, 

     otrzymuje pochwały za swoją działalność i postawę, a jego postępowanie nie 

     kolidowało nigdy z postanowieniami zawartymi w statucie zespołu oraz innymi 

     przepisami prawnymi; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

     swoją postawą wobec kolegów i nauczycieli oraz innych osób nie budzi zastrzeżeń, 

     bardzo dobrze wywiązuje się ze swych obowiązków szkolnych, 

     aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, z własnej inicjatywy podejmuje 

     działania na rzecz klasy i szkoły, 

     nie opuszcza godzin bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się, 

     wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej, tolerancją i życzliwością 

     wobec innych, 

     jest koleżeński i prawdomówny, 

     dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, 

     jego zachowanie i kultura osobista na terenie szkoły i poza nią jest zgodna z 

     przyjętymi normami, 

     szanuje mienie społeczne, 

     przestrzega postanowień zawartych w statucie zespołu oraz innych przepisach 

     prawnych i nie ma wobec niego żadnych negatywnych uwag; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

     ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, 

     dobrze, choć nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, 

     stara się w miarę swych możliwości uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, nie 

     odmawia udziału w pracach na rzecz placówki, 

     nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, 

     zdarzają mu się sporadyczne spóźnienia, 

     nie sprawia problemów wychowawczych, 

     dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, 

     szanuje mienie społeczne, 

     pracuje na miarę swoich możliwości, 

     ma właściwy stosunek do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły, 

     pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, wychowawcy, nauczycieli i pedagoga, 

     przestrzega norm zawartych w statucie zespołu oraz innych przepisach 

     prawnych; 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

     swoja postawą wobec obowiązków szkolnych budzi pewne zastrzeżenia, 

     nie wykazuje się aktywną postawą w życiu klasy i szkoły, niechętnie podejmuje się 

     wykonania pracy na rzecz innych, 

     czasami nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

     spóźnia się do szkoły, 

     ma sporadyczne nieusprawiedliwione nieobecności, 

     w nauce ma niepowodzenia na skutek własnych zaniedbań, 

     wykazuje lekceważący stosunek wobec kolegów, 

     zdarzało mu się kłamać, 

     jego zachowanie czasem naruszało przyjęte normy postępowania zawarte w 

     statucie zespołu i innych przepisach prawnych; 
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5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

     wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, często nie 

     przygotowuje się do lekcji, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie odrabia prac 

     domowych, itp., 

     wagaruje, opuścił kilkakrotnie lekcje bez usprawiedliwienia, 

     bez powodu spóźnia się na lekcje, 

     w sposób lekceważący odnosi się do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, 

     celowo przeszkadza na lekcjach utrudniając pracę nauczycielom i uczniom, 

     niewłaściwie reaguje na uwagi wychowawcy, nauczycieli, dyrektora, 

     świadomie niszczy mienie społeczne, 

     używa wulgarnych słów, 

     często łamie postanowienia zawarte w statucie szkoły oraz innych przepisach 

      prawnych; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

    ma naganny stosunek do obowiązków szkolnych, 

     jest arogancki i agresywny w stosunku do rówieśników, nauczycieli i pracowników 

     szkoły, 

     ma negatywny wpływ na kolegów, 

     często wagaruje, opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia i bez powodu spóźnia się 

     na lekcje, 

     łamie zasady dyscypliny, dopuszcza się wybryków chuligańskich oraz kradzieży, 

     pali papierosy, zażywa narkotyki, 

     swoim postępowaniem szkodzi dobremu imieniu placówki, 

     nie podejmuje żadnych prób poprawy swego zachowania, a zastosowane środki 

     wychowawcze nie przynoszą żadnych rezultatów, 

     w zachowaniu notorycznie narusza przyjęte normy postępowania zawarte w 

     statucie zespołu oraz innych przepisach prawnych, popada w konflikt z prawem. 

51. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych.   

52.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

53.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

54. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

55. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 

nauki, 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

56.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 53. 

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i 

wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

57.  Uczniowi, o którym mowa w ust. 53, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie 

ustala się oceny zachowania. 
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58  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z 

zastrzeżeniem ust. 59. 

59.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii 

informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

60.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

61.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja powołana przez  

dyrektora szkoły, a w skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

62. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

63. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

odpowiedziach ucznia. 

65.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

66.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust.67 

67.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

68.  Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna  z zastrzeżeniem ust.  69. 

69.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia w terminie do 

7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dyrektora zespołu, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

70.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor zespołu powołuje komisję, 

która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

71.  Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) w okresie 2 tygodni od zakończenia zajęć 

dydaktycznych. 

72.  W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor zespołu _jako przewodniczący komisji, 
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b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor Zespołu  

- jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców. 

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

innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach 

i w takim przypadku dyrektor zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

placówce następuje w porozumieniu z dyrektorem tej placówki. 

74.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i 

jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 

75.  Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen. 

76.  Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych      

             odpowiedziach ucznia. 

77.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,  

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

78.  Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

            wyższej. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o   

            powtarzaniu  klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii 

            wydanej przez  lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym            

            publiczną  poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych    

           opiekunów) ucznia. 

79.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

            Uczeń, który nie spełnił w/w warunków nie otrzymuje promocji do 

            klasy programowo wyższej i powtarza klasę.   

80.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

  

81.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 

klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może 
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postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

82..  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy, a w wyjątkowych przypadkach za zgodą rady 

pedagogicznej może zdawać egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

84.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. 

85.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu w 

skład której wchodzą: 

1) Dyrektor Zespołu  jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 

86.  Nauczyciel  może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, a w 

takim przypadku Dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

87.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia, zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) pytania egzaminacyjne, 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

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

odpowiedziach ucznia. 

89. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

91. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia 

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

programowo wyższej. 

92.  Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny            

niedostatecznej,  

            2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu. 



 17 

93.  Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 

 

 

§ 9 

 

1. Szkoła  organizuje zajęcia dodatkowe zarówno dla uczniów zdolnych i pragnących 

poszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności, jak i dla uczniów mających trudności 

w nauce i pewne deficyty rozwojowe. 

2.  Rodzaj zajęć dodatkowych zależy od potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły. 

3.  Zajęcia dodatkowe obejmują: 

1) kółka przedmiotowe, 

2) kółka zainteresowań, 

3) zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, 

4) gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną. 

 

 

§ 10 

 

 

1.  Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie w następującej postaci: 

1) nauczanie indywidualne, 

2) pomoc psychologiczno - pedagogiczna, w tym zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, 

3) obniżenie wymagań edukacyjnych wobec uczniów, u których stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania 

i posiadających odpowiednie pisemne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innych poradni specjalistycznych, 

4) objęcie opieką dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 

5 bezpłatne posiłki w stołówce szkolnej, 

6) zwolnienie z ubezpieczenia NW, 

7) kierowanie po pomoc materialną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tuszowie Narodowym 

 

 

 

 

 

§ 11 

 

 

1.  Szkoła współpracuje z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 

pomoc dzieciom i rodzicom. 

2.  Szkoła  współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu w zakresie 

badań i udzielania: 
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1) opinii w sprawie wcześniejszego o rok wypełniania obowiązku szkolnego, 

2 opinii w sprawie odroczenia o rok wypełniania obowiązku szkolnego, a w przypadku 

kwalifikowania dziecka do kształcenia specjalnego do końca roku szkolnego, w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat, 

3) opinii o obniżeniu wymagań edukacyjnych wobec dzieci, u których 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z 

programu nauczania oraz klasyfikowania dzieci do grup 

dyspansoryjnych, 

4) orzeczeń dotyczących dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii oraz 

wskazówek do pracy z dziećmi posiadającymi w/w dysfunkcje i indywidualnego 

podejścia do dziecka w innych przypadkach, 

5) orzeczeń kwalifikujących do nauczania indywidualnego, 

4.  Zgodnie z powyższymi zasadami odbywa się współpraca z innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 

 

 

§ 12 

 

1.  Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. 

2.  Współdziałanie uwzględnia prawo rodziców do: 

1) znajomości przepisów oceniania, klasyfikowania i promowania podanych na ogólnych 

zebraniach rodziców, 

2) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie 

i w Szkole podanych na zebraniach ogólnych i klasowych z rodzicami, w tym 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania i zasad 

oceniania zachowania przekazanych do końca września nowego roku 

szkolnego, 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w każdym czasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III 

 

Organizacja szkoły. 

 

 

§ 13 

 

1.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 
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przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy 

w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły i Przedszkola opracowany przez 

Dyrektora Zespołu do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie ramowego i szkolnego 

planu nauczania oraz innych przepisów prawa oświatowego, a także planu 

finansowego Zespołu. 

3.  Arkusz organizacyjny Szkoły i Przedszkola opiniuje Rada Pedagogiczna, a zatwierdza 

organ prowadzący Szkołę. 

4.  W arkuszu organizacyjnym Szkoły umieszcza się w szczególności liczbę 

pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę 

godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych. 

 

 

§ 14 

 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów i wychowanków, 

którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego i przedszkolnego uczą się 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z 

odpowiednim ramowym i szkolnym planem nauczania oraz programem wybranym z 

zestawu programów nauczania dla danej klasy i oddziału przedszkolnego, 

dopuszczonego do użytku szkolnego przez MEN . 

2.1.  Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 25 uczniów, jednak nie tworzy się 

nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych 

oddziałów byłaby niższa niż 17. 

2.2.  Uwzględnia się również inną możliwość organizacji oddziałów zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w zarządzeniu Wójta Gminy Tuszów Narodowy dotyczącymi przygotowania 

projektów organizacyjnych na dany rok szkolny i zgodnie z obowiązującym prawem 

oświatowym. 

3.1.  W przypadku gdy liczba uczniów danej klasy jest mniejsza od 10 tworzy się oddziały 

łączone, z zastosowaniem zasady, że liczba godzin dla uczniów nie może być mniejsza 

od liczby określonej w ramowym i szkolnym planie nauczania. 

3.2.  Uwzględnia się również inną możliwość tworzenia oddziałów łączonych zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Wójta Gminy Tuszów Narodowy dotyczącymi 

przygotowania projektów organizacyjnych na dany rok szkolny oraz po uzgodnieniach 

z Wójtem Gminy Tuszów Narodowy  i zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. 

4.  Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na 

zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, przy czym podział na grupy jest obowiązkowy na 

zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów 

oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 

uczniów, a w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów i 

mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na tych zajęciach można dokonywać za 

zgodą organu prowadzącego szkołę. 

5.  Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach 

liczących od 12 do 26 uczniów. 

6.  Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie odbywają się w wymiarze 14 godz., 

w tym 5 godz. z podziałem na grupę dziewcząt i chłopców. 
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7.  Zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a 

także podczas wycieczek i wyjazdów /np. "zielone 

szkoły"/ i są one organizowane w miarę posiadanych przez szkołę środków 

finansowych, a sprawy organizacyjne, w tym czas ich trwania, jest uzgadniany przez 

organizatorów z dyrektorem zespołu najpóźniej na tydzień przed ich rozpoczęciem. 

8.  Podziału na grupy dokonuje dyrektor zespołu zgodnie z wymogami przepisów 

obowiązujących w tym zakresie i z uwzględnieniem wysokości środków 

finansowych posiadanych przez szkołę. 

 

§ 15 

 

1.  Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie 

zatwierdzonego projektu lub aneksu organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym w kl. IV-VI i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie nauczania zintegrowanego w kl. I-III, dla których tygodniowy rozkład 

zajęć określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym 

planem nauczania, a szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel. 

3.  Godzina lekcyjna trwa w kl. IV-VI 45 min, a w kl. I-III czas trwania poszczególnych 

zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas 

zajęć, o którym mowa powyżej. 

4.  Dla realizacji celów statutowych Szkoła powinna posiadać odpowiednie 

pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, a ponadto w miarę możliwości oddzielne 

pomieszczenia do działalności rady pedagogicznej, sekretariatu, gabinetu Dyrektora 

Zespołu, biblioteki, samorządu uczniowskiego, świetlicy szkolnej, szatnię, archiwum oraz 

ogródek szkolny. 

 

 

§ 16 

 

 

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

pracy swoich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do 

szkoły, Szkoła organizuje świetlicę w miarę potrzeb rodziców i możliwości 

organizacyjnych Szkoły. 

2.  W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych liczących do 

25 uczniów. 

3.  W zajęciach świetlicy może uczestniczyć każdy uczeń. 

4.  Harmonogram pracy świetlicy ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną Zespołu. 

5.  Szczegółowe zasady obowiązujące w pracy świetlicy określone są w opracowanym 

Regulaminie świetlicy. 

6.  Szkoła zapewnia uczniom możliwość higienicznego spożycia co najmniej 

jednego ciepłego posiłku i napoju w stołówce szkolnej.  
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§ 17 

 
 

1.  Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolna, służącą realizacji 

potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy 

nauczyciela, rozwoju zainteresowań uczniów i popularyzacji wiedzy wśród 

rodziców. 

2.  Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, 

a także pozostali mieszkańcy obwodu szkoły, za zgodą dyrektora zespołu i po 

uzgodnieniu z bibliotekarzem w czasie wyznaczonym na udostępnianie księgozbioru. 

3.  Godziny pracy biblioteki szkolnej powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów 

podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4.  Bibliotekarzem szkolnym jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Zespołu 

w projekcie organizacyjnym w wymiarze zależnym od ilości uczniów w Szkole w 

stosunku 1 godz. na 10 uczniów, przy czym uwzględnia się również możliwość 

zatrudnienia nauczyciela-bibliotekarza na innych warunkach. 

5.  Podstawowe zadania nauczyciela-bibliotekarza to: 

1)  gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych, 

2)  opracowywanie zgromadzonego księgozbioru, 

3)  udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie fachowej pomocy w korzystaniu 

oraz informowanie o zawartości zbiorów, 

4)  realizacja ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej w zakresie treści dotyczących 

przysposobienia czytelniczo - informacyjnego, w tym także przygotowanie uczniów 

do korzystania z bibliotek pozaszkolnych, 

5)  objęcie działalnością biblioteczną wszystkich uczniów szkoły, 

6)  zachęcanie do tworzenia biblioteki domowej, 

7)  rozwijanie potrzeb kulturalnych, 

8)  wykonywanie innych prac związanych z działalnością biblioteki, w tym 

wewnętrznych prac administracyjno-technicznych. 

6.  Szczegółowe zasady obowiązujące w bibliotece określone są w opracowanym 

regulaminie pracy biblioteki szkolnej. 

 

§ 18 

 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na 

podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu lub za 

jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub 

szkołą wyższą. 

 

 

Rozdział IV 

 

 

Pracownicy szkoły. 
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§ 19 

 

1.  W szkole zatrudnieni są pracownicy administracyjni, nauczyciele i pracownicy 

obsługi. 

2.  Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy. 

 
 

§ 20 

 

1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece uczniów. 

2.  Dyrektor opierając się na odpowiednich przepisach prawnych ustala szczegółowy 

zakres obowiązków nauczycieli. 

3.  Nauczyciel ma obowiązek: 

1)            rzetelnie realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły, 

2)  prawidłowo kierować przebiegiem procesu dydaktycznego, 

3)  kierować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie oraz sprawiedliwie traktować 

wszystkich uczniów, 

4)  udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, w oparciu 

o właściwe ich rozpoznanie, 

5)  doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej, 

6)  dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, w tym nie opuszczać sali lekcyjnej 

w czasie zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz powierzonych mu pod opiekę 

uczniów podczas innych zajęć szkolnych i pozaszkolnych nie zapewniwszy uprzednio 

uczniom opieki i sumiennie wypełniać swoje obowiązki w czasie dyżuru podczas 

przerw, 

7)  wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności, zainteresowania oraz 

pozytywne cechy charakteru, 

8)  dbać o warsztat pracy, pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt szkolny. 

4.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi 

dziećmi, a w szczególności: 

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w Zespole 

uczniów oraz pomiędzy dziećmi i innymi członkami społeczności Zespołu, 

4)  otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka, 

5)  planowanie i organizowanie wspólnie z dziećmi i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego, 

6)  inspirowanie i prowadzenie wśród wychowanków proorientacji zawodowej, 

7)  planowanie i realizacja zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

8)  decydowanie o usprawiedliwianiu nieobecności ucznia, 

9)  współpraca z nauczycielami uczącymi w oddziale dla skoordynowania działań 

wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka, uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami, 

10)  utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w celu zapoznania z potrzebami 
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opiekuńczo-wychowawczymi ich dzieci, wzajemnego wspomagania w działaniach 

wychowawczych i włączania rodziców w życie klasy i szkoły oraz informowania 

o postępach w nauce i zachowaniu dziecka, 

11)  organizowanie okazyjnych spotkań z rodzicami i innymi członkami rodziny, 

szczególnie w Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca oraz przy 

innych okazjach, 

12)  współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb, zainteresowań i szczególnych uzdolnień, a także trudności uczniów 

i organizującymi różne formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom. 

5. Wychowawcy zobowiązani są do kontaktów z rodzicami co najmniej dwa razy 

w ciągu roku szkolnego. 

6           Rodzice mają prawo do kontaktu z wychowawcą i poprzez niego z każdym 

nauczycielem uczącym jego dziecko, a także Dyrektorem Zespołu, zawsze, gdy 

istnieje taka potrzeba w godzinach do tego wyznaczonych. 

 

 

7.  Formą kontaktu wymienionego może być: 

1)  wpis do dzienniczka lub zeszytu, 

2)  list, 

3)  indywidualne spotkanie wychowawcy z rodzicami dziecka, 

4)  indywidualne spotkanie wychowawcy z rodzicami dziecka w obecności Dyrektora 

Zespołu, 

5)  indywidualne spotkanie nauczyciela z rodzicami dziecka, także w obecności 

wychowawcy bądź Dyrektora Zespołu, 

6  zebranie ogółu rodziców z wychowawcą, 

7)  zebranie ogółu rodziców z nauczycielem, także w obecności wychowawcy 

bądź Dyrektora Zespołu, 

8)  zebranie ogólne rodziców. 

8.  Nauczyciel-wychowawca ma prawo: 

1)  wyboru programu nauczania, podręczników szkolnych i innych pomocy naukowych 

spośród zatwierdzonych przez MEN i dopuszczonych do użytku szkolnego, 

znajdujących się w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie 

podręczników, a także wnioskować o dokonanie zmian w szkolnym zestawie 

programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, które obowiązywać będą 

od nowego roku szkolnego, 

2)  swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania jakie uważa za 

najwartościowsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, 

3)  korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz naukowych, 

4)  opieki podczas odbywania stażu ze strony wyznaczonego przez dyrektora zespołu 

z grona pedagogicznego lub samego dyrektora jako opiekuna stażu w przypadku 

nauczycieli stażystów i kontraktowych, 

5)  wszelkich przywilejów zagwarantowanych Kartą Nauczyciela i innymi aktami 

normatywnymi. 

 

 

Rozdział V 
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Uczniowie 

 

§ 21 

 

1.  Obwód szkoły obejmuje dzieci z sołectw Malinie i Ławnica. 

2.  Do szkoły uczęszczają dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły 7 lat. 

3.  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 

dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Warunkiem przyjęcia będzie 

wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym lub pozytywna opinia poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, a decyzję o jego przyjęciu podejmuje Dyrektor Zespołu. 

4.  W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania 

przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż 

o jeden rok, a w przypadku dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną do kształcenia specjalnego do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 

5.  Decyzję w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor 

Zespołu, w odniesieniu do dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

6.  Na wniosek rodziców dziecka, Dyrektor Zespołu może zezwolić na spełnianie 

obowiązku szkolnego poza Szkołą, a dziecko spełniające obowiązek w tej formie, 

otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez Szkołę. 

7.  W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo poszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, a zgodę na podjęcie 

działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor Zespołu. 

 

§ 22 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

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

umysłowej, 

2)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającym bezpieczeństwo 

i ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 

ochrony i poszanowania jego godności, 

3)  korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

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

5)  swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

6)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

7)  sprawiedliwej obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, 

8)  pomocy w przypadku trudności w nauce, 

9)  korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

10)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć w Szkole i na określonych zasadach wypożyczeń poza Szkołą, 

11)  zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i zadaniami oraz 

stawianymi wymaganiami edukacyjnymi i sposobami sprawdzania 
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osiągnięć edukacyjnych. 

12)  zapoznania z zasadami oceniania zachowania, 

13)  składania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego, 

14)  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową. 

2.  Uczeń ma obowiązek: 

1)  przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie Szkoły oraz innych 

przepisach prawnych, 

2)  systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, odpowiednio się 

do nich przygotowywać oraz brać czynny udział w życiu klasy i Szkoły oraz w miarę 

swoich możliwości w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych, 

3)  przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły, okazywać szacunek innym osobom oraz postępować zgodnie z 

dobrem społeczności szkolnej, nie używać słów wulgarnych, 

4)  wykazywać się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo, zdrowie i życie własne i 

innych oraz higienę i rozwój, 

5)  dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, 

6)  dbać o piękno mowy ojczystej, godnie i kulturalnie się zachowywać w Szkole, w 

czasie trwania zajęć oraz na przerwach, a także poza szkołą, 

7)  usprawiedliwiać swoją nieobecność w Szkole do tygodnia od momentu powrotu do 

niej w formie pisemnego zaświadczania zredagowanego i podpisanego przez rodzica 

lub prawnego opiekuna, bądź poprzez bezpośredni kontakt rodzica lub prawnego 

opiekuna z wychowawcą w tym okresie, 

8)  dbać o schludny strój w postaci noszenia na co dzień w Szkole jednolitego mundurku 

szkolnego, bądź stroju odświętnego w postaci białej bluzki, koszuli, granatowych lub 

czarnych spodni bądź spódnicy, który zakłada na uroczystości szkolne oraz stroju 

sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia i zawody sportowe, 

9)  bezwzględnie przestrzegać całkowitego zakazu korzystania z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji, na przerwach oraz na zajęciach 

organizowanych przez szkołę, za który to sprzęt, jak i każdy inny będący w posiadaniu 

ucznia, a nie wymagany w Szkole, placówka nie ponosi odpowiedzialności, za 

wyjątkiem sprzętu oddanego Szkole w depozyt, 

10)  dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie ją reprezentować. 

 

§ 23 

 

1.  Uczeń (wychowanek) może być nagrodzony za wyróżniające wyniki w nauce, 

wzorowe zachowanie i frekwencję, pracę społeczno-użyteczną bądź wybitne 

osiągnięcia w określonej dziedzinie na terenie Szkoły i poza nią. 

2.  Nagrodę może otrzymać indywidualny uczeń, a także zespół uczniowski lub klasowy. 

3.  Uczeń może być nagrodzony w następującej formie: 

1)  pochwały udzielonej przez nauczyciela bądź wychowawcę indywidualnie lub na 

forum klasy, 

2)  pochwały udzielonej przez Dyrektora Zespołu indywidualnie, na forum klasy lub na 

apelu w obecności całej Szkoły oraz wobec rady pedagogicznej, 

3)  wyróżnienia w postaci dyplomu uznania, listu pochwalnego, odznaki, nagrody 

książkowej bądź rzeczowej. 

4.  Nagroda może być udzielona lub przyznana na wniosek udzielającego lub organizacji 

młodzieżowej, instytucji, a także zespołu osób po uprzednim udokumentowaniu. 
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5.  Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody jest odnotowywany w dokumentacji danej 

klasy lub dokumentacji szkolnej z powiadomieniem o niej rodziców. 

6.  Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminu 

Szkoły oraz zarządzeń osób i instytucji upoważnionych do ich wydania, w tym 

także przepisów prawa pozaszkolnego, udokumentowane faktami bądź odpowiednim 

orzeczeniem. 

7.  Kara może być udzielna w następującej formie: 

1)  upomnienie ustne wychowawcy lub nauczyciela, 

2)  upomnienie ustne  Dyrektora Zespołu, 

3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 

4)  zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 

5)         wystąpienie Dyrektora Zespołu do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły w przypadku ciężkiego naruszenia regulaminu Szkoły. 

8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

9. Uczeń ma prawo odwoływania się od kary. Odwołanie się od kary:  

kara nałożona przez nauczyciela  do  dyrektora, 

kara nałożona przez dyrektora  do dyrektora. 

Uczeń składa wniosek zawierający stosowne uzasadnienie w terminie do 3 dni od 

powzięcia informacji o otrzymanej karze. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły. 

Rada Pedagogiczna dokonuje ponownej analizy słuszności kary. O rozstrzygnięciu 

informuje na piśmie ucznia i rodziców w ciągu 7 dni. 

10.  Fakt udzielenia odpowiedniej kary jest odnotowywany w dokumentacji danej klasy 

lub dokumentacji szkolnej z powiadomieniem o niej rodziców.   

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Nazwa placówki      

      § 24 

1. Nazwa przedszkola:  Publiczne Przedszkole w Ławnicy 

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Ławnicy w budynku nr 118,  39-331 Chorzelów 

 

§ 25 

1. Organem prowadzącym przedszkole jest  Gmina Tuszów Narodowy . 

2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w 

Rzeszowie. 
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3. Decyzję o przekształceniu lub zlikwidowaniu przedszkola podejmuje organ prowadzący 

przedszkole po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

4. Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej może być nadane imię przez organ 

prowadzący. 

5. Źródłami przychodów przedszkola są: 

1) dotacje z budżetu gminy 

2) opłaty wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola 

3) przychody z działalności dochodowej  

4) darowizny 

5) dotacje unijne 

6. Przedszkole w Ławnicy jest przedszkolem publicznym powołanym do wykonywania 

zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych na rzecz dzieci w wieku 

przedszkolnym, które: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

2) przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

Cele i zadania przedszkola 

§ 26 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 

wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a w szczególności podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego 

2. Cele i zadania realizowane są przy współpracy rodziców i opiekunów dzieci, zakładów 

opieki zdrowotnej, organów inspekcji sanitarnej, poradni specjalistycznych, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 
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Cele przedszkola w Ławnicy 

§ 27 

1. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem  

i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym  

i przyrodniczym. 

3. Sprawowanie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.  

4. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” 

5. Podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej dziecka. 

6. Organizowanie i udzielanie dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

7. Udzielanie rodzinie pomocy w opiece i wychowaniu oraz organizowanie pomocy 

dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

8. Tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz 

upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie. 

 

Zadania przedszkola 

§ 28 

1. Tworzenie korzystnych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego i społeczno-

moralnego w ramach obszarów edukacyjnych określonych w wybranych programach 

wychowania przedszkolnego. 

 

2. Organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych rozwijających wielokierunkową 

aktywność dziecka w tym: muzyczną, werbalną, plastyczną, ruchową. 

 

3. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych, troska o zapewnienie 

równych szans edukacyjnych 

4. Wyrównywanie warunków startu życiowego dzieci /wyrównywanie braków rozwojowych 

poprzez odpowiednie oddziaływanie wychowawcze/, braków intelektualnych, 

motywacyjnych, społeczno-moralnych, postaw gotowości dzieci do nauki szkolnej. 

 

5. Organizowanie sytuacji i stawianie zadań pobudzających do uczenia się. 
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6. Kształtowanie harmonii między rozwojem intelektualnym i emocjonalnym dziecka. 

 

Sposób realizacji zadań 

§ 29 

1. Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziny: 

1) wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci, pomaga w rozpoznawaniu możliwości 

rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka 

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w 

przedszkolu 

2. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka: 

1) prowadzi diagnozę rozwoju dziecka przy współpracy z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną 

2) organizuje i ułatwia terapię specjalistyczną 

3) organizuje profilaktykę, stymulację i kompensację oraz korektę we wszystkich 

płaszczyznach rozwoju  

4) organizuje pracę wyrównawczą dla dzieci z deficytami rozwojowymi 

5) wspiera rozwój dzieci uzdolnionych 

 

Sposób sprawowania opieki 

§ 30 

1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału.  

2. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu 

oraz w trakcie zajęć prowadzonych poza terenem przedszkola powierza się nauczycielce 

danej grupy. 

3. Podczas wyjścia z wychowankami na wycieczkę, spacer poza przedszkole, ale na terenie 

Ławnicy powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 15 

wychowanków, z tym, że w grupie młodszej 3,4-latków musi być co najmniej dwóch 

opiekunów bez względu na liczbę dzieci. 

4. Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. 

Podczas wyjazdu z dziećmi poza miejsce powinien być zapewniony jeden opiekun na 10 

dzieci. 
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Zdrowie i bezpieczeństwo 

§ 31 

1. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo i higieniczne warunki zabawy, nauki i opieki. 

2. Dzieci przez cały czas pobytu przebywają pod opieką nauczyciela. 

3. Dziecko jest chronione przed przejawami agresji ze strony innych wychowanków. 

4. Jeżeli zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu pozostałych wychowanków 

nauczyciel może zgłosić wniosek do Rady  Pedagogicznej o skreślenie dziecka z listy 

wychowanków. 

5. Przedszkole organizuje żywienie dzieci zgodnie z przepisami sanitarnymi, instrukcją 

dobrej praktyki higienicznej i zasadami racjonalnego żywienia dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

6. Przedszkole oczekuje od rodziców troski o schludny wygląd dziecka oraz zapewnienie 

mu bezpiecznego obuwia. 

7. Każda nieobecność dziecka powinna być przez rodziców usprawiedliwiona u nauczyciela, 

szczególnie zaś nieobecność z powodu choroby. 

8. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice /opiekunowie/ zobowiązani są 

natychmiast zawiadomić o tym dyrektora przedszkola. 

9. W przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego 

porozumienia z rodzicami. 

10. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przedszkole organizuje dzieciom jak 

najczęstszy pobyt na świeżym powietrzu. 

11. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

12. Szczegółowe zasady opieki lekarskiej, higieny oraz stanu bezpieczeństwa i ppoż. w 

przedszkolach regulują odrębne przepisy. 

13. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola niezależnie od 

zajmowanego stanowiska, zarówno w budynku przedszkolnym, na terenie ogrodu, jak i w 

czasie wyjść poza teren przedszkola. 

 

 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 

§ 32 
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1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców 

/opiekunów/ lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne 

bezpieczeństwo. 

2. Ze względu na organizację pracy przedszkola przyprowadzenie i odbieranie dzieci 

powinno odbywać się w godzinach ustalonych przez przedszkole. 

3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. 

Organizacja zajęć dodatkowych 

§ 33 

1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, ale z zachowaniem umiaru, 

tak by nie obciążać nadmiernie dziecka: 

1) na życzenie rodziców – religia 

2) na wniosek rodziców m.in: - zajęcia umuzykalniające, nauka języka obcego, 

zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna 

2. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki 

języka obcego, gimnastyki korekcyjnej, nauki religii powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 

a/ z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut. 

b/ z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. 

3. Uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe zależy od dobrowolnej decyzji rodziców. 

5. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy 

programowej. 

6. Życzenie jest wyrażane w formie oświadczenia, i jest zawarte w karcie zgłoszenia do 

przedszkola. 

7. W czasie trwania lekcji religii przedszkole zapewnia opiekę lub zajęcia wychowawcze 

dzieciom, które nie korzystają z nauki religii w przedszkolu 

8. Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego, wyłącznie na 

podstawie imiennego pisemnego skierowania do przedszkola wydanego przez biskupa 

diecezjalnego. 

10. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności  

z programem prowadzi dyrektor przedszkola. 

11. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów 

diecezjalnych Kościoła Katolickiego. 
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Sposoby organizowania działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

§ 34 

1. W przedszkolu może być organizowana działalność innowacyjna i eksperymentalna 

 

2. Zasady organizowania działalności innowacyjnej i eksperymentalnej regulują odrębne 

przepisy.                

 

Sposoby rozwiązywania sporów między organami 

§ 35 

1. W razie zaistnienia sporu między organami przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia 

się o rozstrzygnięcie: 

1) spór między dyrektorem a radą pedagogiczną– do organu prowadzącego lub 

sprawującego nadzór pedagogiczny 

2) spór między dyrektorem a radą rodziców  - do organu prowadzącego lub 

sprawującego nadzór pedagogiczny 

3) spór między wszystkimi organami - do organu prowadzącego lub sprawującego 

nadzór pedagogiczny 

4) spór między radą pedagogiczna a radą rodziców - do dyrektora 

2. Wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i 

powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia 

3. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej  niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący i 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. 

4. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu 

prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach dotyczących przedszkola. 

 

Prawa i obowiązki rodziców 

§ 36 
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1. Rodzice mają prawo do: 

1) Znajomości programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym 

oddziale i wynikających z niego zadań oraz programów innowacyjnych  

2) Znajomości zadań wynikających z planu pracy przedszkola 

3) Uzyskania rzetelnej wiedzy na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju 

4) Ochrony danych osobowych dziecka i członków rodziny zbieranych i 

przetwarzanych przez nasze przedszkole w zakresie wychowawczo-dydaktycznej i 

opiekuńczej działalności przedszkola. 

5) Uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola z zachowaniem przyjętych  

w przedszkolu zasad. 

6) Wyrażania życzeń dotyczących organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolu 

7) Przekazywania opinii na temat przedszkola organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny z zachowaniem drogi służbowej 

8) Uczestnictwa w spotkaniach, zajęciach otwartych, zebraniach organizowanych  

w przedszkolu 

2. Obowiązki rodziców /prawnych opiekunów/ 

1) Rodzic zobowiązany jest do regularnego przyprowadzania dziecka do przedszkola. 

Każdą dłuższą nieobecność należy usprawiedliwić u nauczyciela.  

2) W przypadku przeciwwskazań lekarskich dotyczących udziału dziecka w zajęciach 

gimnastycznych organizowanych w przedszkolu udokumentować ten fakt 

stosownym pisemnym wyjaśnieniem.  

3) Zapewnić dziecku schludny wygląd oraz bezpieczne obuwie, a także przybory 

zgodne  

z normą  bezpieczeństwa CE. 

4) Po wejściu do przedszkola zakładać obuwie ochronne w trosce o czystość  

i bezpieczeństwo. 

5) W przypadku zachowań agresywnych dzieci –podjąć natychmiastową współpracę  

z nauczycielem oraz w razie potrzeby z poradnią specjalistyczną w celu niwelowania 

takich zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych dzieci 

6) Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka  

z przedszkola. Dziecko może być odebrane przez osobę dorosłą inną niż rodzic ale 

przez nich upoważnioną. 

7)  Przyprowadzać do przedszkola zdrowe dziecko. 

 

Oddział przedszkolny 

§ 37 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci 

zgrupowanych według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone 

według potrzeb przedszkola, oczekiwań rodziców, bądź realizowanych programów 

edukacyjnych. 

2. W Publicznym Przedszkolu w Ławnicy funkcjonują dwa oddziały. 

3. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. 
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4. W zależności od potrzeb w przedszkolu może być utworzony oddział integracyjny. 

Liczba wychowanków powinna wynosić od 15 do 20 w tym 3-5 niepełnosprawnych.   

 

5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia 

poradni psychologiczno- pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju 

psychologicznego i stan zdrowia. 

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna 

§ 38 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 

wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego opracowaną przez MEN. 

2. Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa ale zadania realizowane są  przez 

udział dziecka w różnorodnych formach działalności wychowawczo-dydaktycznej 

przedszkola m.in.: 

1) W zabawach min. ruchowych, konstrukcyjnych, dowolnych, tematycznych, 

edukacyjnych, komputerowych, plastycznych, muzycznych, słuchowych, 

ortofonicznych, 

2) W zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela min: rozwijających mowę i 

myślenie, matematycznych, technicznych, muzycznych, plastycznych,  

gimnastycznych, przyrodniczych… 

3) Czynnościach samoobsługowych i pracach użytecznych 

4) Spacerach i wycieczkach 

5) Uroczystościach i konkursach 

 

3. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

4. Zadania wychowawczo-dydaktyczne realizowane są z uwzględnieniem treści, metod i form 

pracy dostosowanych do możliwości psychofizycznych wychowanków oraz ich 

zainteresowań zgodnie z metodyką wychowania przedszkolnego. 

Arkusz organizacji przedszkola 

§ 39 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w Publicznym Przedszkolu w Ławnicy w 

danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez 

dyrektora przedszkola. 

2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole 

3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności: 
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1) Czas pracy poszczególnych oddziałów 

2) Liczbę pracowników 

3) Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący przedszkole 

4) Liczbę wychowanków przyjętych do przedszkola, liczbę oddziałów 

 

Ramowy rozkład dnia 

§ 40 

1. Organizację pracy przedszkola w Ławnicy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny, pory roku, wieku dzieci oraz oczekiwań rodziców. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel(e), któremu powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z 

uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci w tym tygodniowy rozkład zajęć. 

3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia. 

 

 

Czas pracy przedszkola 

  § 41 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący    na wniosek dyrektora /lipiec lub sierpień/ 

2. Przerwy w pracy wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych prac 

modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych. 

3. Publiczne Przedszkole w Ławnicy czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 

600 do 1600. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z uwzględnieniem aktualnych 

potrzeb rodziców. 

4. Czas pracy przeznaczony na realizację podstawy programowej nie może być krótszy niż 5 

godzin dziennie.  

5. W okresie przerwy wakacyjnej pracownicy przedszkola /nauczyciele, ekonomiczni, 

administracja i obsługa/ zobowiązani są do wykorzystania urlopów wypoczynkowych. 

 

Zasady odpłatności 

§ 42 

1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
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2. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci obejmujące 3 posiłki dziennie/ śniadanie, obiad, 

podwieczorek/. 

3. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków w zależności od 

długości pobytu dziecka w przedszkolu w ciągu dnia, zgodnie z pisemną deklaracją 

rodziców wyrażoną w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola. 

4.  Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole /opłatę stałą/ ustala organ 

prowadzący. 

5. W przypadku każdorazowej nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice nie ponoszą 

opłaty za wyżywienie, która jako nadpłata przechodzi na miesiąc następny do odpisu. 

6. Naliczanie opłat za wyżywienie dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć 

prowadzoną codziennie przez nauczycielki grup. 

7. Wymienione wyżej należności za przedszkole należy wpłacać u intendenta w terminie do 

15 każdego miesiąca. 

8. Przedszkole nie pobiera opłaty stałej za miesiące wakacyjne, w których dziecko nie 

uczęszcza do przedszkola. 

9. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

Nauczyciele i pracownicy przedszkola 

§ 43 

1. W przedszkolu zatrudnia się: dyrektora, nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, 

administracji i obsługi. 

2. Wymogi kwalifikacyjne oraz zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, o 

których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w aktach osobowych każdego 

pracownika. 

 

 

Obowiązki nauczycieli 

§ 44 

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

obowiązek kierowania się dobrem dziecka, troską o ich zdrowie życie i bezpieczeństwo, 

postawę moralną z poszanowaniem godności osobistej dziecka. 
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2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować przydzielone mu zadania oraz cele, 

zadania  

i funkcje przedszkola : stymulacyjną, profilaktyczną i korekcyjno-wyrównawczą. 

3. Nauczyciel planuje, organizuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz 

odpowiedzialny jest za jej jakość. Wspierając każdego wychowanka w jego rozwoju dąży 

do pełni rozwoju osobowości wychowanka i własnej. 

4. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje. Z początkiem roku 

poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej 

przeprowadza się analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – diagnoza 

przedszkolna. 

5. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i 

nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających 

w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym 

oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju . 

6. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i 

opiekę zdrowotną 

7. Współdziałanie nauczyciela z rodzicami o którym mowa w ust 5 może się odbywać się w 

różnych formach min są to: 

1) Rozmowy indywidualne okolicznościowe 

2) Zebrania grupowe  

3) Zajęcia otwarte 

4) Uroczystości, imprezy, wycieczki  

8. Współdziałanie z rodzicami ma na celu: 

1) Poznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dzieci 

2) Ustalenie form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka 

3) Włączenie rodziców w działalność przedszkola 

9. Nauczyciel organizuje i prowadzi pracę opiekuńczą wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o 

wybrany program wychowania w przedszkolu, plan pracy przedszkola, aktualne potrzeby 

społeczne oraz zainteresowania i potrzeby dzieci i rodziców z uwzględnieniem metodyki 

wychowania przedszkolnego i pełnej znajomości dziecka i jego środowiska w tym jego 

możliwości psychofizycznych. 

10. Nauczyciel powinien wdrażać do własnej pracy nowatorskie rozwiązania metodyczne i 

organizacyjne, skutecznie wspierające wszechstronny rozwój dziecka /uwzględniające 

indywidualność, własną aktywność oraz dwupodmiotowość w wychowaniu i nauczaniu. 
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11. Nauczyciel kształtuje postawy, kompetencje i wiadomości dzieci , troszczy się o budowanie 

świata wewnętrznego dziecka, kształtuje pozytywny obraz osoby dziecka, przynoszący w 

konsekwencji możliwość kierowania sobą . 

12. Nauczyciel pełni wszystkie czynności organizacyjne, informacyjne i inne związane z 

funkcjonowaniem oddziału. 

13. Nauczyciel troszczy się o estetykę, funkcjonalne urządzenie sali zabaw i innych pomieszczeń, 

wzbogaca i aktualizuje kąciki zainteresowań, tworzy warunki do doświadczeń, 

eksperymentowania i rozwijania wielokierunkowej aktywności dziecka. 

14. Nauczyciel prowadzi stałe doskonalenie, samokształcenie , dokształcanie i dokumentuje 

uczestnictwo w sposób przyjęty w przedszkolu. 

 

15. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału /dziennik zajęć, 

miesięczne plany pracy dla danego oddziału, plan współpracy z rodzicami, protokoły zebrań 

z rodzicami, dokumentację związaną z obserwacją wychowanków i diagnozą/. 

16. Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora 

przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie 

placówek i instytucji oświatowo- wychowawczych. 

17. Nauczyciel ma prawo do opracowywania nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi oraz 

decydowania o doborze form, metod i środków dydaktycznych w realizowaniu programu 

wychowania w przedszkolu albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli 

przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. 

18. Nauczyciel ma obowiązek znać i przestrzegać postanowienia: 

1) Regulaminu Pracy 

2) Statutu Zespołu 

3) Kodeksu Pracy 

4) Karty Nauczyciela 

19. Nauczyciel zobowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ppoż. również przepisów w kontekście ryzyka zawodowego związanego z pracą na 

stanowisku nauczyciela. 

20. Wykonywać inne polecenia dyrektora przedszkola związane z organizacją pracy przedszkola. 

21. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu 

oraz w trakcie zajęć prowadzonych poza terenem przedszkola. 

22. Nauczyciel zobowiązany jest reagować na przejawy agresji dzieci skierowaną do dzieci lub 

osób  dorosłych- podejmując ścisłą współpracę z rodzicami i ułatwiając interwencję 

specjalistyczną /psycholog, pedagog/. Jeżeli zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu dziecka 

nauczyciel może zgłosić wniosek do Rady Pedagogicznej o skreślenie dziecka z listy 

wychowanków. 
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23. Nauczyciel ma obowiązek egzekwować od rodziców pisemne usprawiedliwienie dłuższej 

nieobecności dziecka w przedszkolu szczególnie w stosunku do dzieci objętych obowiązkiem 

przedszkolnym. 

24. Nauczyciel ma obowiązek wymagać od rodziców troski o schludny wygląd dziecka oraz 

zapewnienie bezpiecznego obuwia dla dziecka i wyposażenie w przybory zgodnie z normą 

bezpieczeństwa CE. 

 

Pracownicy ekonomiczni 

§ 45 

1. Obowiązki głównego księgowego przedszkola:  

1) prowadzenie rachunkowości przedszkola,  

2) opracowywanie planu finansowego placówki, 

3) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dokumentacji finansowej, 

4) naliczanie wynagrodzenia dla wszystkich pracowników placówki, 

5) prowadzenie nadzoru i kontroli całokształtu prac z zakresu rachunkowości przez 

podległy personel merytoryczny-intendentka, udzielanie jej pomocy i instruktażu, 

6) doradztwo prawno-ekonomiczne dla Dyrektora placówki, 

7) dysponowanie środkami pieniężnymi, 

8) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z 

planem finansowym, 

9) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 

10)  księgowanie systematyczne i analityczne dokumentacji finansowej, 

11)  współpraca ze Skarbnikiem Gminy, 

12) terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, 

13) nadzór i kontrola całokształtu prac z zakresu rachunkowości przez podległy 

personel merytoryczny (intendentka), udzielanie jej pomocy i instruktażu, 

14)  terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w miarę posiadanych środków 

pieniężnych, 

15)  dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej – wstępnej, bieżącej i następnej – 

korekt dokumentacji finansowej zgodnie z zaleceniami przełożonego, 

16)  udział w zawieraniu umów na realizację robót remontowych i naprawczych, 

17)  aktywne uczestnictwo na rzecz doskonalenia organizacji działalności finansowej, 

poprzez bieżące zaznajamianie się z przepisami dotyczącymi prowadzenia 

rachunkowości (udział w szkoleniach), 

Pracownicy administracyjni 

§ 46 

1. Intendent przedszkola obowiązany jest w szczególności: 

1) sprawować nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, 

2) sporządzania jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, 
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3) prowadzenia kartotek magazynowych,  

4) sporządzania rozliczeń miesięcznych, 

5) przyjmować odpłatność od rodziców, personelu na kwitariusz, 

6) uzgadniania salda z księgową, 

7) dbać, aby sprzęt i pomieszczenia znajdujące się w wyposażeniu były utrzymane w 

należytym porządku i czystości, 

8) stały nadzór nad pracą personelu obsługi, 

9) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów 

żywnościowych, 

Pracownicy obsługi 

§ 47 

1. Do podstawowych obowiązków pracowników obsługi należy: 

1) znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz poddawanie się szkoleniom 

w tym zakresie, 

2) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, 

3) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci, 

4) sumienne wykonywanie zadań określonych zakresem czynności, 

5) znajomość statutu i regulaminów obowiązujących w przedszkolu, 

6) znajomość szczegółowego zakresu obowiązków ustalonego przez dyrektora 

przedszkola dla poszczególnych stanowisk. 

2. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres czynności na stanowiskach: 

woźnej, kucharki, sprzątaczki. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

Wychowankowie przedszkola 

       

 Zasady rekrutacji 

§ 48 

1. Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza się na zasadzie powszechnej dostępności.  

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola winni złożyć w kancelarii 

przedszkola w terminie ustalonym przez organ prowadzący przedszkole wypełnioną kartę 

zgłoszenia dziecka. 
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3. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola  

4. Zapisy dzieci do przedszkola dokonywane są od 1 marca do 15 kwietnia. Zapisów do 

przedszkola można dokonywać w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. 

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc, dyrektor 

w porozumieniu z radą rodziców powołuje Komisję ds. Rekrutacji. Komisja ustala zasady 

i kryteria rekrutacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa rodzeństwa wychowanków oraz 

dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej, dzieci rodziców 

pracujących zawodowo. 

6. Podstawą odmowy zapisania dziecka do przedszkola może być w szczególności: 

1) Ograniczona liczba miejsc w przedszkolu 

2) Niespełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych warunkujących przyjęcie 

dziecka 

3) Wzgląd na zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych 

7.  Od decyzji odmawiającej przyjęcie dziecka do przedszkola zainteresowany może wnieść 

skargę do organu prowadzącego przedszkole. 

 

 

§ 49 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 lat do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie 

sześcioletniej szkoły podstawowej.  

2. Rodzice dzieci podlegających obowiązkowi przedszkolnemu obowiązani są dopełnić 

czynności związanych ze zgłoszeniem oraz zapewnić dzieciom regularne uczęszczanie na 

zajęcia. 

3. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka , które 

ukończyło 2,5 roku. 

 

 

 

Prawa i obowiązki dzieci 

§ 50 

1. W przedszkolu wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę ze strony pracowników 

pedagogicznych, która uwzględnia prawa dziecka do: 

1) Właściwego procesu opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej 

2) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej 
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3) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-

dydaktycznym. 

4) Rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów. 

2. W szczególności dziecko ma prawo do : 

1) Akceptacji takim jakie jest 

2) Spokoju i samotności gdy tego potrzebuje 

3) Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju 

4) Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi 

5) Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy 

6) Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy 

7) Posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić 

8) Spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi 

9) Badania i eksperymentowania 

10) Doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami 

bezpieczeństwa) 

11) Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia 

12) Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz” 

13) Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania 

własnych potrzeb, 

14) Zdrowych, pełnowartościowych posiłków. 

3. Dziecko ma obowiązek:  

1) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi; 

2) używać form grzecznościowych wobec dorosłych i kolegów;  

3) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów;  

4) starać się utrzymywać porządek wokół siebie; dbać o swój wygląd i estetykę ubrania;  

5) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie okazywać szacunek dorosłym  

i kolegom;  

6) szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka. 

Warunki pobytu w przedszkolu zapewniające bezpieczeństwo: 

§ 51 

1. Cała społeczność przedszkolna stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp, 

ppoż., oraz wewnętrzne zarządzenia dyrektora placówki, 

 

2. Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań 

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z 

uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 

1) zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz 

w trakcie zajęć poza terenem placówki, 

2) zapewniają dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, 

jak i psychicznym, 
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3) współpracują z poradnią psychologiczno– pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi 

zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc. 

 3. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia. 

Usprawiedliwianie nieobecności dziecka w przedszkolu 

§ 52 

1. Rodzice są zobowiązani poinformować nauczycielkę o przyczynach nieobecności ich 

dziecka  

w przedszkolu. 

2. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka 6– letniego powyżej 2 tygodni rodzice 

przedkładają nauczycielce pisemną informację o jej przyczynach. Nauczyciel informuje 

o tym dyrektora. 

3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice (opiekunowie) zobowiązani są 

natychmiast zawiadomić o tym dyrektora przedszkola. 

4. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice (opiekunowie) 

obowiązani są przedłożyć nauczycielowi przedszkola zaświadczenie lekarskie o 

możliwości przebywania dziecka w grupie rówieśniczej. 

Skreślenie dziecka z listy przedszkola 

§ 53 

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o 

skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących 

przypadkach: 

1) uchylania się osób zobowiązanych do ponoszenia ustalonych opłat oraz nieterminowe 

regulowanie należności lub zaleganie z opłatą za okres 2 miesięcy, 

2) nieobecność dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do placówki, 

3) braku możliwości przystosowania się do grupy, powodujących zagrożenie 

bezpieczeństwa własnego i innych dzieci,  które wymagają indywidualnego podejścia 

wychowawczego,  

4) z powodu głębokich dysfunkcji rozwojowych wymagających opieki i pomocy 

specjalistów, a co za tym idzie braku możliwości wywiązywania się przez przedszkole z 

realizacji zadań statutowych i niemożności zapewnienia odpowiedniej pełnej opieki,  

5) nieprzestrzeganie przez rodziców dziecka postanowień niniejszego statutu. 

2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice/opiekunowie otrzymają na piśmie z 

uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do 

organu prowadzącego terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Decyzja podjęta wskutek 

odwołania ma charakter ostateczny. 

 

 

ROZDZIAŁ X 
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Organy Zespołu Szkół 

 
 

§ 54 

 

1.  Organami Zespołu są: 

1)  Dyrektor Zespołu, 

2)  Rada Pedagogiczna Zespołu, 

3)  Rada Rodziców Zespołu, 

4) Samorząd Uczniowski Zespołu. 

 

 

 

 

§ 55 

 

1.  Zespołem kieruje dyrektor, którym może być nauczyciel posiadający kwalifikacje do 

nauczania w zespole i co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej w pełnym 

wymiarze zajęć oraz spełniający pozostałe wymogi określone w innych przepisach. 

2.  Dyrektor powoływany jest i odwoływany przez organ prowadzący zespół. 

3.  Dyrektor kierując Zespołem, odpowiada za całą jego działalność i jego zadaniem 

jest: 

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą zespołu oraz 

reprezentowanie go na zewnątrz, 

2) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

ich rozwoju psychofizycznego, 

3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji, 

4) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu 

i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie, 

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

6) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe 

w obwodzie szkoły, 

7) podawanie do publicznej wiadomości, do 15 czerwca, zestawu programów 

wychowania przedszkolnego, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego 

zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego 

oraz podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 

podręcznikami na terenie Szkoły, 

8) stwarzanie warunków do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu. 

4.  Dyrektor Zespołu będąc kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

pracowników: 

1) zatrudnia i zwalnia pracowników, 

2) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe, 

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

nauczycieli i pozostałych pracowników. 

5.  Dyrektor odpowiada za pracę kancelarii szkolnej, do zadań której należy: 
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1) organizowanie oraz załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem, 

wysyłaniem, ewidencjonowaniem i techniczną obsługą korespondencji, 

2) prowadzenie składnicy (archiwum) akt Szkoły i Przedszkola, 

3) prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów i wychowanków Przedszkola, 

4) wydawanie legitymacji i zaświadczeń dla uczniów, 

5) prowadzenie gospodarki formularzami i drukami oraz świadectwami, łącznie 

z ewidencją drukami ścisłego zarachowania, 

6) przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych. 

6.  Prowadzenie akt personalnych zespołu. 

7.  Dyrektor współpracuje z pozostałymi organami szkoły. 

 

 

 

§ 56 

 

1.  Za zgodą organu prowadzącego można na wniosek Dyrektora Zespołu utworzyć 

stanowisko wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu nadzorującego. 

2.  Zadania wicedyrektora Zespołu określa każdorazowo Dyrektor Zespołu. 

 

 

§ 57 

 

1.  W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

Szkole oraz w Przedszkolu. 

2.  W zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu mogą także brać udział, z głosem doradczym, 

inne osoby, zapraszane przez ich przewodniczącego za zgodą rady pedagogicznej lub na 

jej wniosek, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 

organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej Zespołu. 

3.  Dyrektor Zespołu, będąc przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu inicjuje,  

przygotowuje i prowadzi ich zebrania, a także zawiadamia wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej o terminie i porządku zebrania zgodnie z jej regulaminem. 

4. Obligatoryjnie odbywają się plenarne zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu związane z 

rozpoczęciem roku szkolnego i po zakończeniu rocznych zajęć edukacyjnych, dodatkowo 

także w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i 

promowania uczniów. 

5.  Zebranie Rady Pedagogicznej może być ponadto zorganizowane w miarę bieżących 

potrzeb z inicjatywy organu nadzorującego i organu prowadzącego Zespół oraz na 

wniosek 1/3 jej członków. 

6.  Dyrektor Zespołu przedstawia na forum Rady Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 

w ciągu roku, informacje o działalności Zespołu oraz wnioski wynikające ze 

sprawowania nadzoru pedagogicznego. 

7.  Do zadań Rady Pedagogicznej należy: 

1)  zatwierdzanie planów pracy Zespołu, 

2)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

placówce, 

3)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
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4)  zatwierdzanie wyników klasyfikowania i promowania uczniów, 

5)  powoływanie stałych bądź doraźnych komisji, 

6)  podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Zespołu. 

8.  Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy: 

1)  organizacja pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

2)  projekt planu finansowego Szkoły i Przedszkola, 

3)  propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo odpłatnych 

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, 

4)  propozycje Dyrektora Zespołu dotyczące kandydatów do funkcji kierowniczych w 

Zespole, 

5)  wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień, 

6)  wnioski o indywidualny program lub tok nauki. 

9.  Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków. 

10.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane wg następujących zasad: 

1)  protokolant zobowiązany jest napisać protokół w ciągu tygodnia od daty odbytego 

zebrania, 

2)  uwagi i zastrzeżenia do protokołu można wnosić przez okres dwóch tygodni od daty 

odbytego zebrania, 

3)  protokół jest zatwierdzany na kolejnej konferencji lub na kolejnej konferencji po 

upływie terminu, o którym mowa w pkt. 2. 

11.  Dyrektor Zespołu może wstrzymać uchwałę Rady Pedagogicznej, ale tylko wtedy, gdy 

uzna, że została ona podjęta z naruszeniem prawa, o czym niezwłocznie powiadamia 

organ nadzorujący i organ prowadzący Zespół, a jeśli organ nadzorujący lub organ 

prowadzący Zespół uznają rację Dyrektora Zespołu organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny stwierdza nieważność uchwały i uchyla ją w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

12.  Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na Radzie 

Pedagogicznej zgodnie z zasadami tajemnicy służbowej. 

13.       Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej pracy. 

 

 

 

§ 58 

 

1.  Rada Rodziców Zespołu zwana też Komitetem Rodzicielskim, stanowi 

reprezentację ogółu rodziców uczniów Zespołu. 

2.  Podstawowym ogniwem organizacyjnym rodziców jest Rada Oddziałowa zwana też 

Trójką Oddziałową. 

3.  W skład Rady Rodziców Zespołu, zwanych dalej „Radą 

Rodziców”, wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych. 

4.  Przedstawiciele Rad Oddziałowych do Rady Rodziców wybierani są przez zebranie 

rodziców uczniów danego oddziału w Szkole lub zebranie rodziców wychowanków 

danego oddziału w Przedszkolu, w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców 

w każdym roku szkolnym, przy czym jednego ucznia lub wychowanka w wyborach 

reprezentuje jeden rodzic. 
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5. Ogólne zebrania rodziców uczniów Szkoły i wychowanków Przedszkola oraz zebrania 

Rady Rodziców protokołowane. 

6.  Plenarne zebranie Rady Rodziców zwoływane przez przewodniczącego nie rzadziej 

niż raz w roku szkolnym. 

7.  Posiedzenia Rady Rodziców mogą być również zwoływane na wniosek: 

1)  Dyrektora Zespołu, 

2)  Rady Pedagogicznej, 

3)  co najmniej połowy członków Rady Rodziców. 

8.  Uchwały Rady Rodziców podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy regulaminowego składu danego organu. 

9.  Rada Rodziców Szkoły może występować do Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej 

Zespołu oraz organu prowadzącego placówkę lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu. 

10.  Do kompetencji Rady Rodziców Zespołu należy:: 

1)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu: 

a)  programu wychowawczego placówki, obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i dzieci, realizowanego przez 

nauczycieli w Zespole, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców w Zespole, 

2)  opiniowanie: 

a)  programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w 

Zespole, 

b)  projektu planu finansowego Zespołu składanego przez Dyrektora Zespołu. 

 

11. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

12.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w 

szczególności: 

1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców, 

2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych oraz 

przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców, 

3)  zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

 

§ 59 

 

 

1.  Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów. 

3.  Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi zespołu lub radzie 

pedagogicznej szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, 

a w szczególności te, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów. 

4.  Samorząd uczniowski może zgodnie z własnymi potrzebami i w porozumieniu 

z dyrektorem zespołu organizować działalność kulturalno-oświatową 

i rekreacyjno-sportową zespołu oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań 

administracyjno-gospodarczych. 
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5.  Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę jego opiekuna. 

6.  Samorząd uczniowski może w porozumieniu z dyrektorem zespołu redagować 

aktualności na tablicy ogłoszeń i wydawać swoją gazetkę szkolną. 

7.  Zasady wybierania i działalności organów samorządu uczniowskiego określa 

regulamin uchwalony przez ogół uczniów. 

 

 

 

 

 

§ 60 

 

1.  Wszystkie organa Zespołu w sprawach konfliktowych mają prawo odwoływać się 

do dyrektora zespołu w formie pisemnej i oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi 

do dwóch tygodni, a w przypadku nie udzielenia wyczerpującej odpowiedzi przez 

dyrektora zespołu na złożone zażalenia oraz nie respektowania uprawnień rady 

pedagogicznej lub rady rodziców mają one prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie 

sporu do organu prowadzącego Szkołę. 

 

 

 

 

 

 

Sposoby rozwiązywania sporów między organami 

§ 61 

1. W razie zaistnienia sporu między organami,  strony mają prawo do zwrócenia się 

o rozstrzygnięcie: 

1) spór między dyrektorem a radą pedagogiczną– do organu prowadzącego lub 

sprawującego nadzór pedagogiczny 

2) spór między dyrektorem a radą rodziców  - do organu prowadzącego lub 

sprawującego nadzór pedagogiczny 

3)spór między wszystkimi organami - do organu prowadzącego lub sprawującego 

nadzór pedagogiczny 

4)spór między radą pedagogiczna a radą rodziców - do dyrektora 

2. Wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i 

powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia 

3. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu 

prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach dotyczących przedszkola. 
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Rozdział XI 

 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 62 

 

1.  Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

2.  Szczególnym ceremoniałem objęte są następujące święta i uroczystości z kalendarza 

roku szkolnego: 

1)  rozpoczęcie roku szkolnego, 

2)  ślubowanie klasy pierwszej, 

3)  Dzień Edukacji Narodowej, 

4)  Święto Niepodległości, 

5)  opłatek szkolny, 

6)  Dzień Babci i Dziadka, 

7)  Święto Wiosny, 

8)  Dzień Ziemi, 

9)  Święto Szkoły-Dzień Patrona Szkoły, 

10)  rocznica konstytucji 3 Maja, 

11)  Dzień Matki, 

12)  Dzień Dziecka-Dzień Sportu, 

13)  pożegnanie klasy szóstej i zakończenie roku szkolnego. 

3.  Organizacją uroczystości w/w  w pkt.1-13 zajmują się osoby wyznaczone 

przez Dyrektora Zespołu przy przydziale czynności i dodatkowych zadań na 

początku roku szkolnego. 

4.  Święto Wiosny, Święto Szkoły-Dzień Patrona Szkoły i Dzień Dziecka-Dzień Sportu 

są obchodzone w sposób szczególny, a zajęcia dydaktyczne w te dni zastępowane są 

zajęciami rekreacyjno-sportowymi (wycieczki piesze i autokarowe, zawody sportowe, 

konkursy o różnej tematyce). 

5.  Ustala się dzień otwarty szkoły w Święto Szkoły-Dzień Patrona Szkoły. 

6.  Uczniowie są zobowiązani do poszanowania symboli Szkoły oraz kultywowania 

tradycji Szkoły, w tym znajomości historii Szkoły, a także postaci jej patrona. 

7.  W czasie obchodów świąt i uroczystości szkolnych obowiązują uroczyste lub 

sportowe stroje. 

 

§ 63 

 

1.  Statut, uchwalany przez Radę Gminy w Tuszowie Narodowym, reguluje życie zespołu. 

2.  Wnioski w sprawie zmian w statucie mogą składać wszystkie organa Szkoły za 

pośrednictwem Dyrektora Zespołu. 

3.         Zmiany w statucie następują w drodze głosowania członków Rady Pedagogicznej 

            Zespołu zwykłą większością  głosów . 

 

 

 

§ 64 
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1.  Szkoła używa pieczęci urzędowej i stempla według ustalonego wzoru zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

 

 

§ 65 

 

 

1.  Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację Szkoły i Przedszkola zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

 

 

§ 66 

 

 

1.  Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy. 

 

 

 


