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ROZDZIAŁ 1 

 PRZEPISY WPROWADZAJĄCE 

 

§ 1 

 

1.Szkoła nosi nazwę:  Szkoła Podstawowa  w Borkach Nizińskich. 

2. Siedziba szkoły: Borki Nizińskie 18, 39-307 Gawłuszowice. 

3.W szkole funkcjonuje oddział wychowania przedszkolnego. 

4. Do  oddziału wychowania przedszkolnego uczęszczają dzieci sześcioletnie. Dopuszcza się 

przyjęcie dzieci w wieku 3-5 lat na wniosek rodziców i za zgodą dyrektora szkoły.  

5. Cykl kształcenia w szkole podstawowej wynosi osiem lat i składa się z dwóch etapów:  

1) pierwszy etap edukacyjny obejmuje klasy 1-3;  

2) drugi etap edukacyjny klasy 4-8.  

4. Obwód szkoły podstawowej obejmuje miejscowości: Borki Nizińskie , Babicha. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Tuszów Narodowy. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty  

w Rzeszowie. 

7. W szkole prowadzone są: biblioteka, świetlica, stołówka. 

8. Językiem obcym nowożytnym obowiązkowym od klasy I do klasy VIII jest język angielski. 

Począwszy od klasy VII obowiązkowe jest nauczanie języka angielskiego oraz niemieckiego.  

 

§ 2 

 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:  

1) sale lekcyjne;  

2) salę komputerową;  

3) zastępczą salę gimnastyczną;  

4) stołówkę;  

5) bibliotekę;  

6) boisko przyszkolne; 

7) plac zabaw.  

2. Ponadto w budynku szkoły znajdują się pomieszczenia:  

1) gabinet dyrektora;  

2) sekretariat;  

3) pokój nauczycielski.  

3. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową i dyżury nauczycielskie. 

4. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.  

5. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:  

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z siedzibą w Borkach Nizińskich;  

2) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć roczne przygotowanie przedszkolne 

zorganizowane w szkole podstawowej;  

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borkach 

Nizińskich;  
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4) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej 

w Borkach Nizińskich;  

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo Oświatowe;  

6) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Borkach Nizińskich;  

7) uczniach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, 

uczniów szkoły podstawowej;  

8) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;  

9) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden 

oddział w szkole;  

10) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły 

Podstawowej w Borkach Nizińskich;  

11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty w Rzeszowie;  

12) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć gminę - Tuszów Narodowy;  

13) MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.  
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ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 3 

 

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

wykonawczych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ideami zawartymi w 

Powszechnej Deklaracji praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, a także 

programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.  

2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, 

zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia, 

jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego, powyższe zadania dotyczą: 

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań 

statutowych;  

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;  

3) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;  

4) zarządzania szkołą lub placówką;  

5) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności uczniów.  

3. W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom:  

1) naukę poprawnego i swobodnego pisania i czytania ze zrozumieniem;  

2) poznanie wymaganych pojęć i wiadomości;  

3) zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na 

następnym etapie kształcenia;  

4) prowadzenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści;  

5) kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;  

6) kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;  

7) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą sama w sobie, 

także w sposób integralny, to znaczy, jako pomocy w rozumieniu świata, ludzi i siebie;  

8) stopniowe wprowadzanie w dziedzictwo kultury narodowej postrzeganej w perspektywie 

europejskiej oraz w zasady życia społecznego;  

9) bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych w postaci papierowej lub 

elektronicznej, udostępnianie materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu;  

10) prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

przysługuje zgodnie z odrębnymi przepisami;  

11) możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną 

społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;  

12) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych.  
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4. W zakresie kształtowania umiejętności uczniów:  

1) odnoszenie do praktyki, tam gdzie to możliwe, zdobytej wiedzy oraz tworzenie 

potrzebnych doświadczeń i nawyków w sferze konkretnych działań;  

2) rozwój sprawności intelektualnych oraz osobistych zainteresowań;  

3) kształtowanie umysłowych i psychicznych cech warunkujących zdolność do 

rozwiązywania problemów poznawczych, do projektowania działań sprawnej realizacji i 

odpowiedzialności za skutki, do negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów, posługiwania się 

technikami mediacyjnymi;  

4) umiejętność organizowania sobie nauki i przyjmowania coraz większej odpowiedzialności 

za własne wykształcenie;  

5) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz 

umiejętność posługiwania się elektronicznymi nośnikami informacji i innymi narzędziami 

technicznymi, właściwymi dla współczesnej cywilizacji;  

6) umiejętność podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji w ramach procedur 

demokratycznych oraz skuteczności działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 

umiejętność pracy w grupie;  

7) umiejętność poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, zdolność do publicznych 

wystąpień, bezkonfliktowej prezentacji i obrony własnych opinii, znajomość różnych form, 

środków i metod komunikacji oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.  

5. W zakresie wychowawczego wspomagania rozwoju osobowego ucznia:  

1) tworzenie w szkołach środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze 

intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym;  

2) rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i 

piękna w świecie;  

3) dążenie do podjęcia świadomości w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i 

społecznym;  

4) pomoc w poszukiwaniu, odkrywaniu i osiąganiu wielkich celów życiowych i wartości 

wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;  

5) uczenie szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, w 

społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i 

kształtowania postaw patriotycznych;  

6) przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i 

hierarchizacji wartości;  

7) kształtowanie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz działania na 

rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów;  

8) wychowanie ku wartościom. 

 

 

§ 4 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły określana jest przez:  

1) szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego;  
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2) program wychowawczo - profilaktyczny szkoły.  

2. Działania wychowawczo-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

szkole, wspomagani przez pozostałych jej pracowników poprzez program wychowawczo - 

profilaktyczny obejmujący:  

1) wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;  

2) wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, skierowane do uczniów, rodziców i 

nauczycieli.  

3. Celem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest oddziaływanie na 

dziecko, aby lepiej radziło sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało 

siebie, umiało współżyć z innymi i potrafi- ło również znajdować w samym sobie oparcie w 

trudnych sytuacjach oraz czuło się bezpiecznie w środowisku szkolnym. Obejmuje on 

następujące treści:  

1) dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, by 

wychowanek mógł podjąć racjonalny wybór i zmieniać niewłaściwe postawy i zachowania;  

2) uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, które pozwolą na lepsze 

radzenie sobie w trudnych sytuacjach;  

3) wprowadzenie w świat wartości i norm, na których wychowanek może się oprzeć w swoich 

wyborach;  

4) pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych poprzez oferowanie alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego;  

5) wychowanie patriotyczne i obywatelskie;  

6) edukacja zdrowotna i prorodzinna;  

7) edukacja ekologiczna;  

8) rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażając do samodzielnego zdobywania wiedzy. 

9) Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej przez: 

1) prowadzenie nauki religii/etyki;  

2) kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych w czasie trwania uroczystości 

szkolnych i lokalnych;  

3) organizowanie w różnych formach uroczystości z okazji świąt państwowych i narodowych.  

 

 

§ 5 

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, 

 a także z:  

1) Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Gawłuszowicach;  

2) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu;  

3) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym 

 

2. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się 

następujące zasady działania:  
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1) w wyeliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń 

szkolnych uczniowi zapewniona zostaje pomoc w ramach zespołu wyrównania wiedzy oraz 

indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów;  

2) w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem 

każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka, w przypadkach 

szczególnych – kontakt z poradnią rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę 

szkoły;  

3) uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i 

pomocy udzielać będzie wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, 

innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy;  

4) w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego zakłada się stałą i 

systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami 

wspomagającymi szkołę.  

3. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.  

4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:  

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) ze szczególnych uzdolnień;  

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

6) z zaburzeń komunikacji językowej;  

7) z choroby przewlekłej;  

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

9) z niepowodzeń edukacyjnych;  

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny;  

11) sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;  

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

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

 

§ 6 

 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach 

zorganizowanych, są to:  

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:  

 

adresaci Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w 

szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla danego etapu edukacyjnego 

zadania Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności 

określonych w podstawie programowej kształcenia 
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ogólnego 

podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela 

przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica 

prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe 

do rodzaju prowadzonych zajęć 

czas trwania jednostki zajęć 45 minut 

liczba uczestników maksimum 10 osób 

okres udzielania pomocy 

pedagogicznej 

zgodnie z decyzją dyrektora  

 

 

 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia:  

 

adresaci Uczniowie szczególnie uzdolnieni  

zadania Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów 

podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela 

przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o 

szczególnych uzdolnieniach 

prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe 

do rodzaju prowadzonych zajęć 

czas trwania jednostki zajęć 45 minut 

liczba uczestników maksimum 10 osób 

okres udzielania pomocy 

pedagogicznej 

zgodnie z decyzją dyrektora  

 

3) zajęcia logopedyczne: 

adresaci Dzieci i uczniowie z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę 

zadania Prowadzenie terapii logopedycznej 

podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela 

przedmiotu, wniosek rodzica, opinii PP lub orzeczenia 

prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje w 

zakresie terapii logopedycznej 

czas trwania jednostki zajęć 60 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z 

zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego 

tygodniowego czasu tych zajęć 

liczba uczestników maksimum 4 osoby 

okres udzielania pomocy 

pedagogicznej 

zgodnie z decyzją dyrektora  

 

 

4) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (w miarę posiadanych środków): 
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adresaci Uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

zadania  zlikwidowanie opóźnień w uzyskaniu osiągnięć 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń 

stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

Podstawa udzielania Orzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej 

prowadzący Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć 

czas trwania jednostki zajęć 60 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z 

zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego 

tygodniowego czasu tych zajęć 

liczba uczestników maksimum 5 osób 

okres udzielania pp zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu 

 

8. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:  

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego;  

2) porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego i 

nauczycieli w poszczególnych semestrach;  

3) warsztaty i szkolenia dla rodziców, w przypadku warsztatów organizowanych dla rodziców 

danego oddziału informację przekazuje wychowawca;  

4) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego. 

 

§ 7 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami. 

 

1. W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o 

niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej 

Zespołem Wspierającym.  

2. Dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym, przygotowuje się 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. 

3. W skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w 

szkole.  

4. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.  

 

§ 8 
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1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu: 

 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień, oraz zaplanowanie 

sposobów ich zaspokojenia, w tym wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

2) rozpoznanie trudności dydaktyczno-wychowawczych lub zaburzeń zachowania uczniów 

oraz zaplanowanie formy wsparcia, zależnie od potrzeb i możliwości oraz za zgodą rodziców 

ucznia (opiekunów prawnych) lub wskazanie do diagnozy w poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) uzyskiwanie informacji od rodziców na temat nieprawidłowości rozwojowych ich dzieci 

lub problemów wychowawczych oraz zapoznanie pozostałych nauczycieli uczących i 

wychowawców z wynikami badań dostarczonych przez rodziców; 

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia i uwzględnianie ich przy 

ocenianiu, adekwatnie do stwierdzonych trudności u ucznia. 

 

2.Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności obserwację 

pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie  

u uczniów: 

1) trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III - ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się, lub 

2) szczególnych uzdolnień. 

§ 9 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, 

wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej 

pracy i informuje o tym Dyrektora Szkoły. 

2. Dyrektor Szkoły planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

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

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

3. Dyrektor Szkoły planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracują z rodzicami ucznia oraz - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami, 

wychowawcami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi 

osobami. 

4. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną  

w szkole, przy planowaniu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uwzględnia się wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji 

przebiegu nauczania. 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie  

o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym, że przy 
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planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także 

zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 

 

 

 

§ 10 

  

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym ustalenie dla ucznia form, okresu oraz wymiaru godzin udzielania tej pomocy, jest 

zadaniem zespołu, który opracowuje dla ucznia indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny.  

2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które  

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

 

§ 11 

 

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

ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia. 

2. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 12 

 

1. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym 

zapewnia Dyrektor Szkoły, który w określonych przepisami przypadkach zatrudnia 

dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, 

specjalistów lub asystenta (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej), lub pomoc 

nauczyciela, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

2. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane 

działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami 

przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 

3. Specjaliści i pomoc nauczyciela, o których mowa w ust. 1, realizują zadania wyznaczone 

przez Dyrektora Szkoły. 

4. Szczegółowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
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niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym określają odrębne przepisy. 

 

§ 13 

 

1. Szkoła udziela opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, za działanie opiekuńcze odpowiedzialni są 

wszyscy nauczyciele, a szczególnie pedagog szkolny, wychowawcy, poradnia 

psychologiczno- pedagogiczna i inne poradnie, w ścisłej współpracy z rodzicami lub 

opiekunami dziecka, a w miarę potrzeb z organami pomocy społecznej i wolontariuszami.  

2. Udzielanie opieki i pomocy uczniom potrzebującym odbywa się przez:  

1) rozpoznanie niepełnosprawności;  

2) rozpoznanie środowiska rodzinnego i warunków życia ucznia;  

3) kierowanie do specjalistów;  

4) ścisłą realizacje zaleceń specjalistów podczas pracy z dziećmi;  

5) umożliwianie korzystania z normalnego toku nauczania uczniom niepełnosprawnym w 

oparciu o opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i możliwości szkoły;  

6) organizowanie zajęć świetlicowych oraz innych form spotkań z uczniami po lekcjach w 

miarę możliwości szkoły;  

7) zapewnienie uczniom możliwości spożycia szklanki mleka i obiadów w stołówce szkolnej;  

8) zapewnienie uczniom, którzy mają trudne warunki rodzinne lub ulegli wypadkom losowym 

doraźnej pomocy materialnej.  

 

§ 14 

 

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

1) współudział rodziców w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły;  

2) udzielanie pomocy szkole przez rodziców w zakresie doskonalenia organizacji i warunków 

pracy szkoły;  

3) współpracę ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;  

4) uczestniczenie rodziców w planowaniu wydatków szkoły;  

5) wspólne rozwiązywanie spraw wynikających na forum szkoły;  

6) współorganizowanie czasu wolnego uczniów, spotkań, zabaw, wycieczek, imprez 

sportowych i innych;  

7) udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych;  

8) organizowanie spotkań pedagogizujących dla rodziców;  

9) opiniowanie przez rodziców projektów innowacyjnych i eksperymentalnych;  

10) udzielanie rodzicom informacji na temat zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych klasy i 

szkoły oraz przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów;  

11) udzielanie rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów, przyczyn trudności w 

nauce uczniów;  
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12) organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na 

tematy wychowawcze nie rzadziej niż dwa razy w ciągu semestru;  

13) udzielanie porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.  

2. Rodzice i opiekunowie mają prawo do:  

1) informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela 

programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

2) rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn 

trudności w nauce;  

3) informacji o zasadach oceniania zachowania swoich dzieci;  

4) wglądu w sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne;  

5) zapoznanie się z uzasadnieniem oceny pracy pisemnej;  

6) uzyskanie informacji i porad w sprawach wychowania oraz pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;  

7) wyrażania i przekazywania Radzie Rodziców opinii na temat szkoły.  

3. Rodzice mają obowiązek:  

1) dbania o realizację obowiązku szkolnego swojego dziecka;  

2) usprawiedliwiania zgodnie z przepisami statutu nieobecność dziecka na zajęciach;  

3) kontaktowania się ze szkołą w sprawach dydaktyczno-wychowawczych co najmniej dwa 

razy w półroczu;  

4) reagowania na wezwanie szkoły;  

5) w miarę swoich możliwości finansowych i zawodowych, działania na rzecz szkoły, 

pomagania w zdobywaniu środków i sponsorów na realizację zadań zawartych w niniejszym 

statucie.  

4. Formy współdziałania wychowawcy z rodzicami, częstotliwość organizowania stałych 

spotkań z rodzicami:  

1) organizuje spotkania w formie indywidualnej i grupowej w celu zaznajamiania rodziców z 

zadaniami realizowanymi w ramach podstawy programowej, przebiegiem rozwoju ich dzieci 

w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, kontakty indywidualne z nauczycielami z wyjątkiem 

dni otwartych odbywają się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu z nauczycielem; 

2) organizuje zajęcia otwarte dla rodziców dające możliwość poznania metod i form pracy z 

dziećmi za zgodą wszystkich zainteresowanych;  

3) organizuje pracę wyrównawczą i terapeutyczną, indywidualną i grupową;  

4) pełni wobec rodziców funkcję doradczą proponując zestawy ćwiczeń wspomagających 

rozwój dziecka;  

5) współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami, 

które udzielają pomocy dziecku i rodzinie; 

6) na wniosek rodzica udziela rodzicowi pomocy w wyborze dalszej drogi edukacji.  

5. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i 

inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.  
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§ 15 

 

Zasady bezpieczeństwa  oraz promocji i ochrony zdrowia. 

 

1. Do sprawowania opieki nad uczniem przebywającym na terenie szkoły zobowiązani są 

dyrektor, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.  

2. Każdy nauczyciel i pracownik administracji i obsługi jest zobowiązany do niezwłocznego 

zawiadamiania dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona 

przestępstw lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.  

3. Podczas zajęć obowiązkowych uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli 

prowadzących poszczególne lekcje.  

5. Po zakończonych lekcjach uczniowie każdej klasy są odprowadzani do szatni przez 

nauczyciela i tam pod jego opieką ubierają się. Zasada ta obowiązuje także na zajęciach 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.  

6. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.  

7. Kontroli podlega przebywanie na terenie szkoły osób postronnych. 

8. W czasie trwania zajęć określonych szkolnym planem nauczania, uczniowie nie mogą 

samowolnie opuszczać terenu szkoły bez pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów). 

9. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do szkoły ponoszą 

odpowiedzialność za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły i jego powrót do domu. 

10. Nad bezpieczeństwem dzieci podczas zajęć organizowanych przez szkołę nadzór 

sprawują: 

1) w czasie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele przedmiotu lub 

wychowawcy, 

2) podczas przerw – nauczyciele dyżurujący, zgodnie z harmonogramem dyżurów 

nauczycieli, 

3) w czasie wycieczek – nauczyciele organizatorzy oraz osoby wspomagające, zgodnie         

z obowiązującymi przepisami, 

4) w czasie spożywania posiłków w stołówce – nauczyciele dyżurni, 

5) w trakcie pobytu w bibliotece lub czytelni – nauczyciel bibliotekarz, 

6) w czasie rekolekcji wielkopostnych – nauczyciele religii, nauczyciele przedmiotu               

i wychowawcy o ile rekolekcje odbywają się w ramach zajęć szkolnych, 

 

 

11.) Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne organizowane przez szkołę na jej terenie oraz poza jej 

siedzibą mogą odbywać tylko przy udziale nauczyciela;  

12.) Nadzór BHP nad szkołą sprawuje inspektor BHP ;   

13.) Szkoła posiada programy chroniące przed treściami niepożądanymi w Internecie;  

10) W szkole obowiązują procedury zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych.  

11) Promocją zdrowia i higieny, doraźną pomocą w nagłych wypadkach, okresowymi 

badaniami, kontrolami oraz przeprowadzeniem szczepień i prowadzeniem dokumentacji 

zajmuje się lekarz i pielęgniarka szkolna z Ośrodka Zdrowia w Gawłuszowicach.  
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12) Działania Szkoły w zakresie promocji zdrowia: 

a) kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w 

społeczności lokalnej, 

b) zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i 

atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, 

c) uczniowie Szkoły mają możliwość spożywania zbilansowanych posiłków bogatych w 

witaminy oraz niezbędne wartości odżywcze, ponadto wyposażeni w niezbędną 

wiedzę dotyczącą prawidłowego odżywiania nie spożywają w szkole słodyczy 

(słodycze, słodkie napoje przynoszą jedynie sporadycznie podczas ważnych świąt oraz 

zabaw okolicznościowych po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą, 

d) zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki, 

e) wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów 

dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska 

fizycznego, 

f) włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej. 

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą: uczniowie, nauczyciele, rodzice,  

inni pracownicy szkoły.  

 

§ 16 

 

Zadania dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę: 

1. przeprowadza kontrolę obiektów szkoły  pod kątem zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków korzystania z tych obiektów po przerwie w działalności szkoły 

wynoszącej więcej niż dwa tygodnie, 

2. prowadzi rejestr wypadków, 

3. w salach, pracowniach, na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania gier                 

i zabaw umieszcza  tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania 

urządzeń  i sprzętu sportowego, 

4. oznakowuje i zabezpiecza przed swobodnym dostępem  pomieszczenia , do których jest 

wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym, 

5. wyposaża w apteczki z odpowiednimi  środkami niezbędnymi do udzielania pierwszej 

pomocy: pokój nauczycielski, kantorek wychowania fizycznego, kuchnię oraz kotłownię 

CO. Ponadto w widocznym miejscu umieszcza instrukcję o zasadach udzielania pierwszej 

pomocy. 

6. szkoli nauczycieli w zakresie udzielania I pomocy, 

7. opracowuje i umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji szkoły, 

8. oznacza drogi ewakuacyjne w sposób wyraźny i trwały, 

9. uwzględnia wszystkie newralgiczne miejsca szkoły w planach dyżurów nauczycielskich, 

10. uwzględnia  prawidłowe pod względem BHP warunki pracy ucznia  związane z 
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tygodniowym planem zajęć dydaktyczno- wychowawczych, a w szczególności w 

zakresie: 

1) równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) potrzeby różnicowania zajęć w każdym dniu, 

3) niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć tego samego przedmiotu, 

11. zapewnia w czasie zastępstw za nieobecnych nauczycieli bezpieczne warunki 

prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych w szkole, 

12. organizuje szkolenia pracowników szkoły w zakresie BHP, 

13. zapewnia w każdej klasie stoliki z odpowiednią wysokością adekwatną do wzrostu 

uczniów, 

14. instaluje i aktualizuje oprogramowanie komputerowe zabezpieczające przed dostępem  do 

treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i 

moralnego uczniów, w szczególności pornograficznych, eksponujących brutalność i 

przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe, propagujących 

nienawiść  i dyskryminację. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

 

§ 17 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły;  

2) Rada Pedagogiczna;  

3) Rada Rodziców;  

4) Samorząd Uczniowski 

 

 

§ 18 

 

1. Szkołą kieruje Dyrektor, którym może być nauczyciel posiadający kwalifikacje 

pedagogiczne i co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze godzin. 

2. Funkcję Dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący Szkołę.  

3. Dyrektor Szkoły w szczególności:  

1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie 

będących nauczycielami, 

2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz, 

3) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, 

4) współdziała ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych, 

5) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII  

6) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

8) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;  

9) wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących rady pedagogicznej, niezgodnych z 

przepisami prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny, 

10) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,  

11) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, odpowiada za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i 

gospodarczą obsługę szkoły;  

4. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 

1) podejmuje decyzję w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły,  
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2) kontroluje spełnianie  obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie Szkoły 

Podstawowej , 

3) wydaje zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza Szkołą oraz 

określa warunki jego spełnienia, 

4)  realizuje zalecenia wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,   

5) organizuje zajęcia dodatkowe 

6) udziela pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom  

7) decyduje, o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły oraz odroczeniu obowiązku 

szkolnego 

5. Dyrektor do końca czerwca każdego roku dopuszcza do użytku w Szkole zaproponowane 

przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego i nauczania, podręczniki, ćwiczenia 

które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;  

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,  

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym;  

3) podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do końca czerwca w danym roku 

szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w następnym roku szkolnym , 

4) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu 

używania tych podręczników lub materiałów,  

5) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności 

związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami.  

6. Dyrektor wprowadza dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona 

podstawa programowa, ale program został włączony do zestawu programów nauczania po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców .  

7. Stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich.  

8. Współpracuje z pielęgniarką, higienistką szkolną, sprawującymi profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą. 

9. Dyrektor decyduje w sprawach:   

1) sporządzenia statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań lub innych informacji o 

działalności Szkoły 

2) zwoływania zebrań rady pedagogicznej,  

3) zawieszania uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

prawa i przekazywanie ich do decyzji organu prowadzącego lub sprawującego nadzór; 

zawieszenia lub uchylenia uchwał i decyzji rady rodziców oraz organizacji uczniowskich 

sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,  

4) przyznawania nagród dyrektora zgodnie z regulaminem nagród, 

5) nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę,  
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6) wymierzania kar porządkowych pracownikom,  

7) zatrudniania, awansowania i zwalniania oraz wyznaczania zakresów czynności 

pracownikom administracyjnym, ekonomicznym i obsługi, 

8) przydzielania stałych prac i zadań związanych bezpośrednio z organizacją procesu 

dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielowi 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć kierując się potrzebami 

Szkoły, 

9) przydziału godzin ponadwymiarowych zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie 

uwzględniając potrzeby Szkoły,  

10) decyduje w sprawach przyznawania nagród, 

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

nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły, 

12) Dysponuje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tego funduszu, stanowiącym odrębny dokument,                                                                                                                                                              

13) innych zadań wynikających z ustawy i aktów wykonawczych. 

10. Dyrektor Szkoły opracowuje projekt planu finansowego Szkoły, realizuje go poprzez 

dysponowanie w nim środkami, odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie. 

11. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

12. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą 

organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Szkole 

 13. Podczas nieobecności dyrektora jego obowiązki wykonuje nauczyciel upoważniony przez 

dyrektora Szkoły. 

 

§19 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym zadania statutowe 

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki uczniów.  

2. Rada Pedagogiczna posiada regulamin swej działalności , stanowiący odrębny dokument. 

3. Radę Pedagogiczną tworzą: Dyrektor , nauczyciele Szkoły Podstawowej i oddziału 

przedszkolnego, pedagog, nauczyciele specjaliści. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

6. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków.  

7. Do jej kompetencji stanowiących należy: 

1) przygotowanie projektu Statutu Szkoły bądź jego zmian oraz uchwalenie,                                                         

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po            

zaopiniowaniu ich projektu,                                                                                                                                   

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły                                                             

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

nad Szkołą przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.                                 
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8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

2)projekt planu finansowego Szkoły;                                                                                          

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

4) propozycje Dyrektora Szkoły w ramach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych;                                                                                                                              

5) powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołanie z 

tych stanowisk;                                                                                                                             

6) zestaw programów nauczania i wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny;                     

7) propozycje zespołów nauczycielskich dotyczące wyboru jednego podręcznika lub 

materiału edukacyjnego.                                                                                                              

8. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników Szkoły.  

 

§ 20 

 

1.W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wszystkich uczniów.  

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który jest odrębnym dokumentem 

nie sprzecznym ze Statutem Szkoły.  

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu 

prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. 

4. Kompetencje Rady Rodziców: 

1) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny; 

2)opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,                               

3)gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania 

działalności statutowej Szkoły,  

4) opiniuje decyzje dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia 

lub innej organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,       

6) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                               

5. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin stanowiący odrębny 

dokument.  

6. W skład rady rodziców wchodzą rodzice dzieci także z oddziału przedszkolnego. 

 

 

§ 21 

 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.  
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2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organami Samorządu 

Uczniowskiego są; Zarząd Samorządu uczniowskiego, samorządy klasowe i ich 

przedstawiciele. 

3. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin stanowiący 

odrębny dokument.  

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

5. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu wobec organów Szkoły. 

6. Dyrektor za pośrednictwem opiekuna współpracuje z organami Samorządu Uczniowskiego, 

zapewnia im organizacyjne i lokalowe warunki działania. 

7. Samorząd ma prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i 

opinii we wszystkich określonych w Statucie sprawach Szkoły a w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami;  

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań,  

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;  

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

dyrektorem;  

 8. W ramach Samorządu Uczniowskiego może działać szkolny wolontariat.  

9. Na wniosek dyrektora Szkoły Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

10. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu 

Uczniowskiego jeśli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły. 

 

 

    § 22 

 

1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 

kompetencji.  

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.  

3. Rada rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi 

Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych 

posiedzeń tych organów.  

4. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych 

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

5. Dyrektor Szkoły stwarza warunki do współdziałania organów Szkoły, nie rzadziej niż raz 

na pół roku organizuje spotkania z przewodniczącym Rady Rodziców, Samorządu 

Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej. 
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§ 23 

 

1.W sytuacjach spornych pomiędzy poszczególnymi organami Szkoły, Dyrektor Szkoły 

stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich rozstrzygania. 

2. Rozwiązywanie sytuacji spornych w Szkole:  

1) konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują: wychowawca oddziału w 

przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy; 

Dyrektor, jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami 

dotyczy wychowawcy oddziału:  

a) od decyzji Dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę, 

b) odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni 

od daty wydania orzeczenia;  

2) spory pomiędzy nauczycielami – postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły:  

a) w przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora strony mogą odwołać się do organu 

prowadzącego Szkołę,  

3) konflikt pomiędzy Dyrektorem a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze 

stron organ prowadzący Szkołę,  

4) konflikty i spory pojawiające się miedzy organami Szkoły rozstrzyga się wewnątrz Szkoły 

po wysłuchaniu opinii stron; 

5) spory między Dyrektorem Szkoły a Radą Rodziców oraz między Dyrektorem Szkoły a 

Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Rada Pedagogiczna. 

6) spory między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozpatruje w zależności od kompetencji- 

organ prowadzący Szkołę lub Kurator Szkoły 

7) mediatorem w sytuacjach konfliktowych jest Dyrektor Szkoły;  

8) konflikt powinien być rozpatrzony w terminie do dwóch tygodni od momentu 

poinformowania Dyrektora Szkoły  

9) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do 

organu prowadzącego. 

 6. Ze wszystkich spotkań, zebrań rozmów które odbywały się w czasie rozwiązywania sporu, 

sporządza się protokół lub notatki służbowe, które przechowuje się w dokumentacji Szkoły. 
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ROZDZIAŁ 4  

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§24 

Organizację roku szkolnego określa Minister właściwy do spraw oświaty  

i wychowania zgodnie z odrębnymi przepisami.  

1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzieli się na dwa okresy: od dnia rozpoczęcia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do końca stycznia; od 1 lutego do 

dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

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

określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, na 

podstawie ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN. 

3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony zgodnie  

z podstawowymi wymogami zdrowia i higieny, racjonalnie planujący pracę uczniów 

 i nauczycieli. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia, zgodnie z ramowym planem nauczania w cyklu kształcenia oraz zachowując 

ogólny tygodniowy czas zajęć. 

 

§25 

 

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony  z uczniów, którzy w 

kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem 

nauczania.  

1. Oddziałem opiekuje się wychowawca. 

2. Liczebność oddziału ustala się z organem prowadzącym Szkołę zgodnie z 

obowiązującym prawem oświatowym czyli w klasach I – III nie więcej niż 25 

uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27. 

3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i zajęć 

komputerowych oraz informatyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z 

przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów podziału na grupy można 

dokonywać za zgodą organu prowadzącego Szkołę. 

3.  Szkoła prowadzi oddział przedszkolny do którego przyjmowane są dzieci zgodnie z 

przepisami prawa oświatowego, na podstawie kart zapisu i zasad rekrutacji 

określonych prawem. 

4. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie może przekraczać 25 

wychowanków. 
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5. Liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

§26 

 

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

systemem zintegrowanym na pierwszym etapie, klasowo-lekcyjnym na drugim etapie 

edukacyjnym. 

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

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III  ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

3. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach 

przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych 

wynosi do 30 minut. 

4. Zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, jednak muszą one 

dotyczyć sąsiadujących ze sobą klas. 

5. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone  w grupach międzyklasowych i 

międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym. 

 

 

§27 

 

Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, 

stosownie do posiadanych środków finansowych. 

1. Uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych, które rozwijają ich uzdolnienia lub 

wyrównują deficyty. Obecność na tych zajęciach jest nieobowiązkowa. Jeśli rodzić 

zdecyduje, że uczeń uczestniczy w danych zajęciach, to każda nieobecność musi być 

usprawiedliwiona zgodnie z obowiązującymi w Szkole przepisami. 

2. Zasady prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 

przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, 

których rodzice wyrażają takie życzenie w  formie pisemnego oświadczenia.  Nie musi 

ono być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

4. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

5. Dla  uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do 

życia w rodzinie”. Udział w nich nie jest obowiązkowy. Uczeń nie bierze udziału w 

zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej 

rezygnację z udziału. 

6. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w 

zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę. 
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§28 

 

Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest 

wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych 

potrzeb. 

1. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy Szkoły na dany rok 

szkolny. 

2. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując 

ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 

 

 

§29 

Szkoła organizuje uroczystości szkolne,  wycieczki i wyjazdy pozaszkolne zgodnie z 

obowiązującym harmonogramem oraz regulaminem zawierającym szczegółowe przepisy 

uwzględniające zasady bezpieczeństwa.  

§30 

 

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem 

Szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

 

§31 

 Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom opiekę.  

1. Podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych opiekę nad uczniami 

przebywającymi w Szkole sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia; 

2. W trakcie zajęć pozalekcyjnych opiekę nad uczniami  sprawują nauczyciele 

organizujący zajęcia; 

3. Podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie rajdów, wycieczek organizowanych 

przez Szkołę osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest nauczyciel oraz 

inna osoba pełnoletnia, która złoży deklarację o odpowiedzialności według ogólnie 

przyjętych przepisów BHP; 

4. Podczas przerw w Szkole opiekę uczniom gwarantują nauczyciele (zgodnie z 

regulaminem dyżurów), czas i miejsce dyżurów określa szczegółowy harmonogram. 

 

§32 

W Szkole działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który obejmuje 

ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do 

wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. 
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1. Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor Szkoły, doradca zawodowy, pedagog, 

wychowawcy i inne osoby wspomagające działania doradcze.  

2. W klasach VII i VIII organizowane są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 

zgodnie z arkuszem organizacyjnym. 

3. Inne formy zajęć z zakresu doradztwa zawodowego to pogadanki, udział w 

warsztatach doskonalących umiejętności, udostępnianie informacji o szkołach, 

spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, kółka zainteresowań, wycieczki do 

przedsiębiorstw w celu poznawania różnych miejsc pracy i zawodów itp. 

 

§33 

Szkoła prowadzi działania w zakresie wolontariatu, które maja na celu uwrażliwienie 

dzieci i młodzieży na potrzeby społeczne oraz kształtowanie postaw prospołecznych. 

1. Działania te prowadzą nauczyciele wychowawcy, pedagog, Samorząd Uczniowski 

oraz inni nauczyciele. 

2. Działalność ta ma na celu: 

1) zapoznanie dzieci i  młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem; 

2) uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych 

3) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych; 

4) angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej 

3. Działania polegają na włączanie się w akcje charytatywne, pomoc najuboższym 

rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym i niepełnosprawnym; inicjowanie 

działań mających na celu pomoc i wsparcie dla osób potrzebujących.  

§34 

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie Szkoła tej pomocy udziela. 

1. W Szkole organizowana jest  pomoc psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia 

dodatkowe mające na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych. 

2. Za działanie opiekuńcze odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, a szczególnie 

pedagog szkolny, wychowawcy, poradnia psychologiczno- pedagogiczna i inne 

poradnie, w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka, a w miarę potrzeb 

z organami pomocy społecznej i wolontariuszami.  

3. Udzielanie opieki i pomocy uczniom potrzebującym odbywa się przez:  rozpoznanie 

potrzeb, rozpoznanie środowiska rodzinnego i warunków życia ucznia; kierowanie do 

specjalistów; informowanie o istniejących formach pomocy socjalnej, instytucjach, 

które tą pomoc świadczą 

4. Szkoła współdziała z instytucjami, które udzielają pomocy rodzinom.   

5. W Szkole świadczona jest pomoc materialna o charakterze motywacyjnym, 

szczególne warunki udzielania tej pomocy zawarte są w regulaminie przekazanym 

przez organ prowadzący. 
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6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła organizuje stołówkę szkolną. 

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej odbywa się na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. 

2. Szczegółową organizację pracy stołówki określa jej regulamin.  

§35 

 

W Szkole działa biblioteka szkolna.  

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

oraz rodzice.  

2. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do czasu trwania zajęć szkolnych. W tych 

godzinach uczniowie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki, czytelni oraz wyszukiwać 

potrzebne informacje w Internecie. 

3.  Dyrektor Szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną  zapewnia 

odpowiednie wyposażenie pomieszczenia, środki finansowe na  działalność.  

4. Biblioteka szkolna współpracuje z: uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi 

bibliotekami.  

5. Biblioteka rozbudza i rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów, przygotowuje ich 

do korzystania z różnych źródeł informacji, wdrażanie do poszanowania książki. 

Propaguje i wyrabia nawyk czytania. 

6. Wspiera nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym,  informuje 

wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,  

7. Informuje  rodziców o stanie czytelnictwa ich dzieci, popularyzuje  wiedzę 

pedagogiczną wśród rodziców, oferuje pomoc w doborze literatury dla ich dzieci;  

8. Współdziała z innymi bibliotekami w realizacji różnorodnych form upowszechniania 

czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.), 

 

§36 

 

Dla uczniów, którzy musza dłużej przebywać w Szkole zorganizowana jest świetlica. 

1. Świetlica ma status wewnątrzszkolnej instytucji opiekuńczo-wychowawczej 

wspomagającej pracę Szkoły we wszystkich jej dotychczas przyznanych i uznanych 

zakresach, tj. opieki, oddziaływań wychowawczych oraz dydaktycznych. 

2. Świetlica organizuje opiekę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze 

względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) oraz uczniów korzystających z 

dowozu.  

3. Świetlica przeznaczona jest głównie dla uczniów klas młodszych. Korzystają z niej 

również dzieci z oddziału przedszkolnego. 

4. Liczba uczniów na świetlicy nie może przekraczać 25 osób. 

5. Godziny pracy świetlicy ustala dyrekcja w porozumieniu z organem prowadzącym oraz 

zapotrzebowaniem rodziców. 
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6. Zapisu do świetlicy dokonuje się na podstawie karty zgłoszeniowej. Pierwszeństwo mają 

dzieci rodziców pracujących oraz dzieci korzystające z dowozu. 

7. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i 

rekreacji. 

8. Za pracę i bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiadają nauczyciele wychowawcy. 

9.  Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa wewnętrzny regulamin.  

 

§37 

 

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu oraz innymi 

oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i 

rodzicom. 

1. Instytucje te udzielają nauczycielom i rodzicom wsparcia merytorycznego oraz 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem 

dzieci.  

2. Wychowawca klasy informuje rodziców o formach udzielania pomocy. 

3. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.  

§38 

 Dla zapewnienia warunków jak najlepszego rozwoju dziecka Szkoła współpracuje z 

rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki. 

1. Rodzice biorą udział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac Szkoły, 

opiniują programy wychowawcze i profilaktyczne, współorganizują uroczystości 

szkolne, współdecydują o wycieczkach, wyjazdach. Są organem doradczym. 

2. Szkoła udziela rodzicom informacji na temat zamierzeń dydaktyczno-

wychowawczych klasy i szkoły oraz przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 

3. Organizowane są stałe  spotkania  z rodzicami w celu wymiany informacji o postępach 

w nauce dzieci oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 

4. Szkoła udziela  porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci, prowadzi 

pedagogizację rodziców, spotkania profilaktyczne. 

5. Formą  współpracy rodziców ze Szkołą jest ich działalność w Radzie Rodziców, którą 

tworzą reprezentanci rodziców wszystkich klas wybieranych co roku na pierwszym 

zebraniu z rodzicami. 

6. Zasady wyboru członków Rady Rodziców oraz jej działania określa regulamin rady 

rodziców. 

§39 

 

Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie innowacji.  

1. Współpraca ta polega na: 
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1) Informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, 

2) Opiniowaniu i konsultowaniu projektu innowacji w dziedzinach stanowiących 

obszary wspólnych zainteresowań; 

3) Tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym 

uczestniczących w prowadzeniu innowacji; 

4) Promowaniu realizowanej innowacji. 

2. O zakresie,  tematyce, czasie trwania działań innowacyjnych decyduje Dyrektor i Rada 

Pedagogiczna 

3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w Szkole, całą 

Szkołę lub jej część i polega w szczególności na modyfikacji metod i sposobów 

nauczania przy zachowaniu celów i treści nauczania.  

4. W ramach działalności innowacyjnej w Szkole mogą być prowadzone  spotkania z 

przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji, kółka zainteresowań, wycieczki, 

wyjazdy, pogadanki,  itp. 
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ROZDZIAL V 

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§40 

1. W Szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych Szkoły określają przepisy ustawy Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa Minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych Szkoły określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych. 

4. W Szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) sprzątaczki, 

2) kucharz, 

3) referent ds. administracyjno - kadrowych. 

5. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący. 

 

 

§41 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. 

2. Nauczyciel obowiązany jest:  

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

w tym zadania związane  z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie  

zajęć organizowanych przez Szkołę, 

2) wspierać każdego  ucznia w jego rozwoju, 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

4) kształcić  i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia 

i szacunku dla każdego człowieka, 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie 

z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 

i światopoglądów, 

3. Do zadań nauczyciela należy: 

1) realizować program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły, 

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania, 

3) właściwie organizować proces dydaktyczny,  

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym 

systemem oceniania, 
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5) wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, rozwój ich zdolności oraz 

zainteresowań, 

6) udzielać pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, 

7) indywidualizować proces nauczania, 

8) zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie lekcji, przerw i zajęć 

pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów 

bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie, 

9) doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom swej wiedzy, 

10) dbać o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny. 

 

 

 

§42 

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu                

z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej "wychowawcą". 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę 

możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do 

wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                           

a w szczególności: 

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

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

oraz między uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ustępie 1: 

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 

b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec 

tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów 

szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych, 

c) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły, 
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5) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną organizując odpowiednie 

formy pomocy dla uczniów z opiniami i orzeczeniami zgodnie 

z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej 

i pedagogicznej, 

6) organizuje co najmniej cztery razy w roku szkolnym obowiązkowe spotkania 

z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia, 

7) informuje w sposób pisemny uczniów oraz ich rodziców o przewidywanych 

ocen semestralnych lub końcowo-rocznych i ocenach z zachowania zgodnie 

z procedurami WSO.  

6. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program 

wychowawczo – profilaktyczny Szkoły, 

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo – 

profilaktycznym Szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 

3) kształtowanie osobowości ucznia, 

4) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,  

5) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie 

z jego możliwościami i zainteresowaniami, 

6) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału 

w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach 

szkolnych, 

7) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami, 

8) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy, Szkoły, 

9) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów  w szkole i poza nią, 

badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie 

środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, 

pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia, 

10) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych 

działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

11) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią, 

12) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach 

zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach 

szkolnych, problemach wychowawczych, 

13) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej 

zarządzeniami dyrektora Szkoły, 

14) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy 

z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego 

Szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego 

oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych, 

15) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów, 
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16) we współpracy z Radą Rodziców planuje wycieczki szkolne i koordynuje 

działania z tym związane. 

 

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

9. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem 

samorządu klasowego i klasowej rady rodziców. 

10. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora Szkoły, 

którego decyzja jest ostateczna. 

 

 

§43 

1. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, 

z udziałem rodziców i nauczycieli, 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego, 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz 

uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku 

kształcenia, 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

8) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły i jego ewaluacji, 

9) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, 

wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

10) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, 

11) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu, kierując do 

nich wszystkich potrzebujących, 

12) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-

wychowawczymi. 
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§44 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną, 

5) udzielanie informacji bibliotecznych, 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego, 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 

 

2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:  

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców, 

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej, 

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką, 

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego, 

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla 

wykazania ich zamiłowań i uzdolnień, 

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze, 

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz 

dbałości o zachowanie zdrowia, 

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

 

 

 

§45 

 

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe.  

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

jest w szczególności ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału 

oraz jego modyfikowane w miarę potrzeb. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły 

wychowawcze, zespoły przedmiotowe, zespoły problemowo-zadaniowe.  

3. Zespół nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale w szczególności:  

1) ustala zestaw programów dla tego oddziału, modyfikuje go w miarę potrzeb, 

2) analizuje bieżące postępy i osiągnięcia uczniów w tym oddziale, 
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3) analizuje wyniki klasyfikowania i promowania w danym oddziale, 

4) ustala i realizuje doraźne zabiegi wychowawcze w odniesieniu do całego 

zespołu i pojedynczych uczniów, 

4. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:  

1) ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikację w miarę potrzeb;  

2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;  

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów badania wyników nauczania;  

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli;  

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia;  

6) tworzenie dokumentacji szkolnej.  

6. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania 

i profilaktyki.  

7. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:  

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

w klasie i Szkole, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów 

w nauce i zachowaniu, 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

dzieci, 

5) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii 

na temat pracy Szkoły.  

 

§46 

1. Administracja i obsługa Szkoły wspomaga działalność merytoryczną Szkoły. Do jej 

zadań należy w szczególności:  

1) zapewnienie bezpieczeństwa stanu technicznego budynków i urządzeń, 

2) zapewnienie należytego zaopatrzenia, 

3) dbałość o terminowe realizowanie uprawnień pracowniczych w zakresie płac, 

odzieży ochronnej i roboczej, 

4) stosowanie się do przepisów BHP, przestrzeganie Statutu Szkoły i innych 

obowiązujących w Szkole aktów prawnych, regulaminów i zarządzeń dyrektora.  

2. Pracownicy administracji i obsługi Szkoły wspomagają działalność wychowawczą 

szkoły i tym samym zyskują prawo do:  

1) reagowania na zachowania uczniów lub innych członków społeczności szkolnej 
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w sposób adekwatny do sytuacji;  

2) zgłaszania dyrektorowi Szkoły uwag i opinii we wszystkich sprawach 

dotyczących szkoły i uczniów.  

3. Obowiązki pracowników administracyjno-obsługowych, uprawnienia 

i odpowiedzialność określają również zakresy czynności przygotowane zgodnie z 

regulaminem pracy. 
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ROZDZIAŁ VI 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

§47 

 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;  

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania  - 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz       

o postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,     

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce         

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;  

4) ustalenie ocen rocznych klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych                

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
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§48 

  

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego do końca września informują uczniów,   

a także rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna        

z zajęć edukacyjnych.  

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

rodziców (prawnych opiekunów) o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

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

zachowania.  

3. Za obowiązującą formę zapoznania się z ww. wymaganiami i dokumentami uznaje się wpis 

w dzienniku potwierdzający obecność ucznia na zajęciach o temacie lekcji  zapoznającym 

uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Uczeń nieobecny na zajęciach, 

zostanie indywidualnie zapoznany z ww. wymaganiami przez nauczyciela. 

Fakt przekazanej informacji zapoznania się z dokumentacją szkolną potwierdza się podpisem 

każdego z rodziców (prawnych opiekunów) obecnych na spotkaniu z wychowawcą danego 

oddziału.  

 

§49 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, 

u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z podstaw 

programowych.  

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

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

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania, w dzienniku 

lekcyjnym i arkuszu ocen zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo 

„zwolniona”.  

5. W razie powrotu ucznia na zajęcia lekcyjne w maju lub w czerwcu jako ocenę roczną 

wpisuje mu się ocenę klasyfikacyjną za I okres z możliwością poprawienia jej.  

6. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 
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danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego.  

7. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.   

8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

§50  

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące;   

2) klasyfikacyjne – śródroczne,  roczne.  

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu przez nauczyciela 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz  ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych śródrocznych z tych zajęć oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.    

 3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu przez nauczyciela osiągnięć 

edukacyjnych  ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.   

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.  

5. Ostateczną decyzję o śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje 

wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz 

ocenianego ucznia.  

 6. Na jeden miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

oddziału informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla 

niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                        

i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: 

1) ucznia - na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami            

z wpisem do dziennika lekcyjnego;  

2) rodziców (prawnych opiekunów) – przekazując informację w formie pisemnej. Podpisana 

przez rodziców (prawnych opiekunów) informacja zostaje przekazana wychowawcy;  

3) jeśli rodzice (prawni opiekunowie) nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację                       

o przewidywanych rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych   

i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców (prawnych 

opiekunów);  
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4) wysłanie do rodziców (prawnych opiekunów) dwukrotnie listu poleconego za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców (prawnych opiekunów), 

uważa się za doręczony.  

7. Ocena przewidywana nie jest oceną ostateczną i może ulec zmianie.  

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

zachowania.    

9. Na klasyfikację końcową składają się:    

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej;   

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych;  

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.   

Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.   

10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne, końcowe ustala się w stopniach według 

następującej skali:   

      stopień celujący (cel)              - 6   

      stopień bardzo dobry (bdb)   - 5   

      stopień dobry (db)                 -  4   

      stopień dostateczny (dst)        - 3   

      stopień dopuszczający (dop)  - 2   

      stopień niedostateczny (ndst) - 1   

11. W klasach I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych               

są ocenami opisowymi.   

12. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary:    

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;    

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;    

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;    

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;    

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;    

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;    

7) okazywanie szacunku innym osobom.   

 

13. W klasach IV-VII roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali:  

      wzorowe; 

      bardzo dobre; 

      dobre; 

      poprawne; 

      nieodpowiednie; 

      naganne. 

14. Kryteria ocen zachowania:  

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  
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a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do 

naśladowania dla innych uczniów w szkole,  

b) na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych     

i uczniów,  

c) z własnej inicjatywy planuje i wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska,  

d) pobudza do aktywności innych, 

 e) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami przyjętymi w szkole,  

f) godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz w konkursach i zawodach,  

g) osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,  

h) dba o kulturę słowa i reaguje na przejawy agresji słownej,  

i) zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami dbając o siebie i innych,  

j) pomaga kolegom w nauce i w rozwiązywaniu problemów,  

k) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione;  

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) chętnie wywiązuje się z powierzonych zadań, aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły,  

b) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków,  

c) zaległości w nauce spowodowane nieobecnością, uzupełnia maksymalnie szybko,  

d) poszerza wiedzę w kołach zainteresowań,  

e) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,  

f) dba o estetyczny wygląd swój i klasy,  

g) używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla innych kolegów,  

h) na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych     

i uczniów,  

i) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione;  

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,  

b) podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły,  

c) dba o mienie klasy i szkoły,  

d) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami szkoły,  

e) cechuje go wysoka kultura osobista, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla kolegów, 

f) nie przejawia zachowań agresywnych wobec innych uczniów;  

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

a) pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych, lecz zdarza mu się je łamać,  

b) nie zawsze właściwie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i rówieśników,  

c) czasami wywiązuje się z obowiązków szkolnych,  

d) pracuje w szkole nie zawsze na miarę swoich możliwości, nie wykazuje inicjatywy,  

e) szanuje mienie szkolne i kolegów, 

f) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,  

g) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą,  

h) jest często nieprzygotowany do zajęć, 

i) podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce,  

j) przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,  

k) otrzymuje uwagi dotyczące zachowania w szkole i poza nią,  
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l) zaradcze środki stosowane w stosunku do ucznia przynoszą jednak oczekiwane rezultaty   

w jego zachowaniu, 

m) uczęszcza na zajęcia szkolne;  

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  

a) jest arogancki i nieuczciwy w stosunku do dzieci i dorosłych, 

b) nie uzupełnia zaległości w nauce,  

c) nie wywiązuje się z powierzonych prac,  

d) niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów, 

e) często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia 

jej prowadzenie,  

f) czasowo wykazuje wolę poprawy;  

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

a) stosuje przemoc fizyczną i psychiczną,  

b) notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,  

c) ma agresywny stosunek do kolegów i pracowników szkoły, swoim zachowaniem zagraża 

innym użytkownikom szkoły,  

d) używa wulgarnych słów, kłamie,  

e) niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów,  

f) wagaruje, ucieka z lekcji, opuszcza pierwsze lub wybrane lekcje,  

g) ulega nałogom wywierając negatywny wpływ na rówieśników,  

h) jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób,  

i) ma demoralizujący wpływ na otoczenie,  

j) nie wykazuje chęci poprawy, a podejmowane środki wychowawcze nie przynoszą żadnych 

rezultatów.  

15. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością  

umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

17. Ocenę wystawia się w każdym okresie. Ocena w drugim okresie jest oceną roczną 

opisującą zachowania ucznia w przeciągu całego roku szkolnego.  

18. W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania są ocenami opisowymi.  

 

§51 

    

1. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla uczniów jak i ich  rodziców 

(prawnych opiekunów).   

2. Nauczyciel, uzasadniając ocenę, odnosi się do stopnia opanowania wymagań 

edukacyjnych.    

3. Uzasadnienie oceny może mieć formę informacji ustnej lub pisemnej.     
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4. Sprawdzone i poprawione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji i po 

zapoznaniu się z oceną zwraca ją nauczycielowi. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują 

prace do wglądu na własną prośbę na zebraniach w szkole.   

5. Wszystkie formy dokumentacji dotyczące oceniania nauczyciel przechowuje do końca roku 

szkolnego, którego dokumentacja dotyczy ( do 31.08).  

6. W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

      stopień celujący (cel)              - 6   

      stopień bardzo dobry (bdb)   - 5   

      stopień dobry (db)                 -  4   

      stopień dostateczny (dst)        - 3   

      stopień dopuszczający (dop)  - 2   

      stopień niedostateczny (ndst) - 1  

Możliwe jest używanie „plusów” i „minusów” oraz znaków i symboli przyjętych przez 

nauczyciela.                                                                                                                                 

7. W klasach IV-VIII oceny bieżące, ustala się w stopniach według następującej skali:   

      stopień celujący (cel)              - 6   

      stopień bardzo dobry (bdb)   - 5   

      stopień dobry (db)                 -  4   

      stopień dostateczny (dst)        - 3   

      stopień dopuszczający (dop)  - 2   

      stopień niedostateczny (ndst) - 1  

Kryteria ocen bieżących: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,  

b) korzysta z dodatkowych źródeł informacji, potrafi kojarzyć i łączyć różne wiadomości       

z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych           

i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim, (regionalnym) albo krajowym; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana wiedzę  

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;  

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 

relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne, wykazuje aktywną postawę wobec trudniejszych zagadnień,  

c) potrafi współpracować w grupie jako partner wyciągnąć wnioski, różnicować wartości 

informacji, dzielić się wiedzą z innymi;  

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  
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a) opanował podstawowe treści w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się 

tego przedmiotu,  

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy 

nauczyciela,  

c) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy i logicznie je uporządkować; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie 

przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu  

w ciągu dalszej nauki,  

b) rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu 

trudności,  

c) współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienia, słucha dyskusji, potrafi dostosować się 

do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, a braki    

w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,  

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim stopniu 

trudności.  

8. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się używanie „plusów” i „minusów”.  

9. Uczeń otrzymuje ocenę cyfrową za:   

1) dłuższe wypowiedzi ustne lub pisemne   

2) kartkówki   

3) sprawdziany   

4) prace klasowe   

5) prace domowe o większym stopniu trudności   

6) prace długoterminowe wykonane samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela   

7) prace dodatkowe   

8) inne    

10. Nieodrobienie pracy domowej może być podstawą do postawienia cząstkowej oceny 

niedostatecznej.   

11. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych: 

1) z powodu nieprzerwanej nieobecności usprawiedliwionej; 

2) po powrocie z sanatorium lub uzdrowiska;  

3) wskutek zgłoszonych na początku lekcji nieprzewidzianych przypadków losowych.   

12. W każdym semestrze uczeń ma prawo być nie przygotowany do zajęć bez podania 

przyczyny w ilości ustalonej przez nauczyciela danego przedmiotu.  

13. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru. Oceny         

za prace klasowe muszą być wpisane do dziennika w kolorze czerwonym.   

14. Prace klasowe tzn. sprawdziany, wypracowania, testy obejmujące materiał powyżej          

3 tematów, muszą być zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane 

do dziennika lekcyjnego.  

15. W jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa.  
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16. Zapowiedziane prace klasowe nie powinny być, bez szczególnie ważnych powodów 

przekładane na inny termin. Jeżeli zmiana nastąpi z winy lub na prośbę uczniów, to tracą moc 

poprzednie ustalenia.   

17. Jeżeli zaplanowana i zapisana w dzienniku na dany dzień praca klasowa lub sprawdzian 

nie może odbyć się z powodów obiektywnych (choroba nauczyciela, nieoczekiwane 

wydarzenie uniemożliwiające przeprowadzenie pracy), nauczyciel może przełożyć tę pracę 

klasową lub sprawdzian w terminie ustalonym z uczniami.  

18. Prace klasowe muszą być poprawione i oddane uczniom w terminie nie dłuższym niż       

2 tygodnie, omówione na lekcji i dane do wglądu uczniom.   

19. Kartkówki, sprawdzające wiedzę z materiału bieżącego do 3 tematów, nie muszą być 

zapowiedziane i wpisane do dziennika. Powinny być poprawione oraz ocenione i oddane 

uczniom w terminie do jednego tygodnia od daty kartkówki.  

20. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych o czas 

nieobecności nauczyciela.  

21. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może jej napisać    

z całą klasą, powinien uczynić to w terminie ustalonym z nauczycielem . Jeżeli tego nie zrobi, 

nauczyciel może uznać tę pracę jako niezaliczoną i obniżyć ocenę śródroczną lub roczną.  

22. Ocenę niedostateczną z prac klasowych, sprawdzianów, testów uczeń może poprawić      

w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.  

23. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki,  należy         

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się            

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego 

także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.   

24. W ostatnim tygodniu przed feriami nauczyciel może przeprowadzić prace klasowe,  

sprawdziany, testy, a oceny wpisać na drugi semestr.  

 

§52 

  

W klasach IV-VIII oceny bieżące zachowania ustala się w stopniach według następującej 

skali: 

      stopień celujący               - 6  - zachowanie wzorowe  

      stopień bardzo dobry      - 5  - zachowanie bardzo dobre  

      stopień dobry                   - 4  - zachowanie dobre  

      stopień dostateczny         - 3  - zachowanie poprawne  

      stopień dopuszczający    - 2  - zachowanie nieodpowiednie  

      stopień niedostateczny    - 1  - zachowanie naganne 

Informacje o zachowaniu ucznia gromadzone są na bieżąco w dzienniku lekcyjnym w tabeli 

„OCENA ZACHOWANIA”.  

Na koniec każdego semestru wychowawca oddziału dokonuje analizy ocen cząstkowych         

i na ich podstawie wystawia śródroczną i roczną ocenę zachowania. 
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§53 

  

1. Jeżeli uczeń nie zgadza się z przewidywaną śródroczną lub roczną oceną klasyfikacyjną,    

z którą został zapoznany, a chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić 

się do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w celu ustalenie warunków poprawy oceny. 

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy prośba ucznia, ustala termin poprawy      

w którym odbędzie się pisemne lub ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia. 

3. Na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną, 

nauczyciel może podwyższyć ocenę o jeden stopień (w przypadku pozytywnego wyniku) lub 

pozostawić ocenę ustaloną wcześniej (w przypadku negatywnego wyniku). 

4. Uczeń może dwukrotnie przystąpić do poprawy oceny klasyfikacyjnej. 

 

 

 

§54 

 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z przewidywaną 

roczną oceną zachowania,  z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy mogą wystąpić 

z wnioskiem, o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana. 

 

§55 

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję       

do klasy programowo wyższej.  

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia          

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić      

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

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

oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 

szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli 

poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.  

 

§ 56 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej z powodu nieobecności 

ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia              

w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  
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3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego                 

w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym 

przez dyrektora szkoły.  

6. Uczeń, który nie stawił się bez usprawiedliwienia w uzgodnionych terminach na 

egzaminach klasyfikacyjnych nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.  

7. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę niedostateczną ma 

prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego.  

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzi:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

9. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

§57  

 

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

otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:  

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;  

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu poprawkowego 

z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca sierpnia.  

4. Roczna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 

termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

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

programowo wyższej i powtarza klasę.  

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. 

7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.  

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

10. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

11. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu poprawkowego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

12. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez dyrektora szkoły.  

14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.  

 

§ 58 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

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

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  
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3. W przypadku stwierdzenia, że roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

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

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę;  

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

klasyfikacyjną z zachowania.  

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3 roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE  I ICH RODZICE 

 

 §59 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia 

rodziców. 

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.  

 §60 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia 

stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, 

wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.). 

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy . 

1) dziewczęta: białe bluzki, ciemne spodnie lub spódnice, 

2) chłopcy: białe koszule, ciemne spodnie, 

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy. 

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach 

niepozostawiającej śladów. 

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu. 

 

§ 61 

 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma także prawo do: 

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

wymaganiami, 

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju, 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości, 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
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6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania, 

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  

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

biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, 

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

11) zajęć pozalekcyjnych  rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,  

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce, 

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie 

przewozu do szkoły, 

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i 

ulepszeń w życiu klasy i szkoły, 

15) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo 

wyborcze), 

16) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we 

wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych 

powyżej podstawowych praw uczniów, 

18) pomocy materialnej. 

 

 § 62 

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy, 

2) dyrektora szkoły. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia 

praw ucznia.  

3. Skarga może być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.  

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14  dni od daty jej złożenia.  

 

 § 63 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i 

stosownych regulaminach, a w szczególności: 
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1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu 

zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany 

jest do przybycia do sali, w której się one odbywają, 

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:  

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, 

b) nie rozmawiać z innymi uczniami, 

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela, 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych 

przez nauczyciela do wykonania w domu, 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne, 

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w terminie 14 dni 

od stawienia się na zajęciach. Usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez 

rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o 

przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności 

podejmuje wychowawca klasy,  

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, 

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu, 

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

10) dbania o piękno mowy ojczystej, 

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c) szanować poglądy i przekonania innych, 

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,  

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu, 

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie 

pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp., 

14)   nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających, 

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu, 
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16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za 

zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice 

zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy 

albo koszty zakupu nowego mienia. 

§ 64 

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, chyba że urządzenie to stanowi 

pomoc naukową. Z zastrzeżeniem ust. 2 telefon komórkowy lub inne urządzenie 

elektroniczne powinno być wyłączone i schowane. 

2. Uczeń może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły 

tylko w wyjątkowych przypadkach  przed zajęciami edukacyjnymi lub po nich. 

3. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub 

innego urządzenia podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek nakazać 

uczniowi wyłączenie telefonu lub - jeśli uzna za konieczne - nakazać umieszczenie 

telefonu lub innego urządzenia na biurku nauczyciela na czas zajęć. O zaistniałej sytuacji 

nauczyciel bezzwłocznie informuje wychowawcę oddziału. 

 § 65 

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy, 

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców, 

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły, 

4) dyplom uznania, 

5) stypendium, 

6) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców 

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce, 

2) aktywny udział w życiu szkoły, 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach 

sportowych, 

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole, 

5) za 100% frekwencję.   
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 § 66 

 

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu 

szkoły. 

2. Uczeń może zostać ukarany za naruszenie godności ludzkiej. 

3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady 

Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły. 

4. Uczeń może ponieść następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy, 

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły, 

3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,  

4) nagana dyrektora szkoły, 

5)obniżenie oceny zachowania 

6) kara przeniesienia ucznia do  innej szkoły      

 

§ 67 

1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na 

wniosek rady pedagogicznej, gdy: 

 

1) zastosowanie kar z §     ust. 4 p. 1–5 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia, 

2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu. 

 

§ 68 

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§ 69 

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia 

uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w 

terminie 14 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.  

2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia 

uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. 

Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, 

może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.  
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§ 70 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać 

wychowawczą rolę rodziny. 

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i 

religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

 

 

3. Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza 

granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego 

czasowo za granicą), 

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub 

obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych 

przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym 

zezwoleniu, 

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu 

edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, 

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka 

ze szkoły. 

 

§ 71 

 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i 

odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 
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2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do 

zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. 

 

§ 72 

 

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów 

konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice 

mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

2) porad pedagoga szkolnego, 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z 

nauczycielami ( zebrania). 

2. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin Rady Rodziców. 

 

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§ 73 

 

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia 

uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w 

terminie 14 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.  

2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia 

uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. 

Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, 

może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.  
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3. Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza 

granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego 

czasowo za granicą), 

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub 

obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych 

przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym 

zezwoleniu, 

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu 

edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, 

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka 

ze szkoły. 

 

 

§ 74 

 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodzica, 

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i 

odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do 

zwolnienia ucznia jest dyrektor. 

 

§ 75 

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów 

konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice 

mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

2) porad pedagoga szkolnego, 
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3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z 

nauczycielami ( zebrania). 

2. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin Rady Rodziców. 
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ROZDZIAŁ VIII 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

 

§ 76 

 

1. Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy symbole narodowe takie jak: 

1) godło Polski  

2) flaga Polski 

3) hymn Polski   

2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:  

 

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,  

2) uroczystość wręczenia szkole sztandaru,  

3) nadanie imienia szkole wraz z  odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi,  

4) pożegnanie uczniów kończących szkołę,   

5) uroczystości związane ze świętami narodowymi oraz ważnymi datami historycznymi: 

 

a. 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,  

b. 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja  

c. 1 września – agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę,  

 

6)  Święto Komisji Edukacji Narodowej.  

 

3. Podczas najważniejszych uroczystości szkolnych ceremoniał ich rozpoczęcia jest 

następujący: 

 

1) Powitanie zgromadzonych Gości oraz społeczności szkolnej, 

2) komenda „Baczność” wypowiedziana przez przewodniczącego samorządu 

uczniowskiego, 

3) „Do hymnu państwowego”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek 

Dąbrowskiego”. 

4) hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać 

wszyscy zgromadzeni (ilość zwrotek dowolna). 

5) „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.  

6) komenda „ Spocznij” wypowiedziana przez przewodniczącego samorządu 

uczniowskiego (zebrani przyjmują postawę siedzącą). 

4. Dni w roku, w których będzie podnoszona flaga państwowa na maszcie przy głównym 

wejściu do szkoły:  

1) - dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

2) - 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,  

3) - 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja  
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4) - 1 maja – Dzień Flagi. 

§ 77 

 

1.  Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych odbywa się zawsze po minimum 30 

dniach pierwszego roku nauki szkolnej nowych uczniów. Uczniowie klas pierwszych 

podchodzą do flagi Polski, która stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną 

do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarza rotę 

przysięgi. 

Rota przysięgi: 

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Uczyć się  

w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować. Starać się być dobrym kolegą, 

swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz mojej 

Ojczyźnie - Polsce. 

 

Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.  

Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty, który przyklęka na jedno kolano  

lub stoi w postawie zasadniczej, kładzie ołówek i mówi: 

 

Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Borkach Nizińskich. 
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ROZDZIAŁ IX 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 78 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści:  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

w BORKACH NIZIŃSKICH  

39-307 Gawłuszowice  

woj. Podkarpackie 

Tel. (0-17) 5839001 

REG. 001139757 NIP 817-18-21-624 

 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 79 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a 

także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu. 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w gabinecie dyrektora szkoły 

oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 80 

 

1. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

szkolnej. 
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2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się 

następujące zasady: 

1)         Zapoznanie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i 

uczniów z jego treścią na początku roku szkolnego lub w innym terminie jeśli zajdzie taka 

potrzeba. 

2)         Udostępnienie statutu w sekretariacie, pokoju nauczycielskim, świetlicy, stronie 

internetowej szkoły i bibliotece wszystkim zainteresowanym do wglądu. 

§ 81 

1.     Zmiany w statucie są zatwierdzane drogą uchwały przez Radę Szkoły. 

2.     W przypadku niepowołania Rady Szkoły, kompetencje opisane w ust. 1 przejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

3.     Z wnioskiem o dokonanie zmian w statucie może wystąpić: 

1)     Dyrektor Szkoły 

2)     Grupa co najmniej 5 nauczycieli 

3)     Rada Rodziców 

4)     Samorząd Uczniowski 

4.     Wniosek o dokonanie zmian w statucie kierowany jest do Rady Pedagogicznej. 

 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Borkach Nizińskich uchwalony 2 stycznia 2009 roku z późn. zm.  

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1.12.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


