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Rozdział I Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich zwana dalej „szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą 

dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:  

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe; 

2) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; 

3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela; 

4) niniejszego statutu. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek położony we wsi Jawty Wielkie 6. 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Susz. Siedziba organu prowadzącego to budynek przy ulicy 

Józefa Wybickiego 6 w Suszu. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. 

Siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny to budynek przy Alei Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie. 

5. Szkoła jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Susz 

zgodnie z wyodrębnionym planem finansowym.  

6. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: z godłem państwa i napisem 

w otoku: „Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich”. 

7. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści:  

   SZKOŁA PODSTAWOWA 

    W JAWTACH WIELKICH 

  Jawty Wielkie 6, 14-240 Susz 

           tel. 55 278 63 39 

            NIP 744-16-09-171, Regon 001191551 

8. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 2 

1. Ilekroć w dalszej treści statutu  jest mowa o: 

1)   szkole –  należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Jawtach Wielkich; 

2) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej w Jawtach 

Wielkich; 

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Susz; 

4) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Warmińsko – 

Mazurskiego Kuratora Oświaty; 

5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w §1 ust.1; 

6) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły; 
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7) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

8) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe; 

9) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela; 

10) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.              

o systemie oświaty; 

11) podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw 

celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych                   

i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń 

po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne 

szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz 

umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych, a także warunki      

i sposób realizacji tych podstaw programowych; 

12) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności  

w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności             

w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno – 

motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 

13) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

14) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub 

elektroniczną; 

15) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący 

utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności; 

16) indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym – należy przez to rozumieć program 

przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który 

dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

17) zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia realizowane poza 

programem szkolnym; 

18) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne działające w Szkole 

Podstawowej w Jawtach Wielkich; 

19) podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy 

zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych         
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i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać 

wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach 

wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej; 

20) programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji 

celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego; 

21) dzieciach – należy przez to rozumieć również wychowanków oddziału przedszkolnego,             

o których mowa w pkt.19. 

 

§ 3 

1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia: 

1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I – III; 

2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV – VIII. 

2. Szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej dla uczniów zamieszkałych w obwodzie, którego granice 

ustalone są w Uchwale Nr XXI/220/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2017r. 

3. Obwód szkoły stanowią miejscowości: Jawty Wielkie, Bałoszyce, Wądoły, Wiśniówek, Żakowice. 

4. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez uczniów i osoby 

dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie lekcji otwartej, przedstawienia 

szkolnego, uroczystości szkolnej itp.  

5. Szkoła zapewnia:  

1) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 

4) realizację programów nauczania uwzględniających: 

a) podstawę programową kształcenia ogólnego; 

b) ramowy plan nauczania; 

5) realizację zasad oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów; 

6) organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3 – 6 letnich (liczba oddziałów uzależniona 

jest od ilości dzieci). 

 

Rozdział II Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonywania 

§ 4 

1. Podstawowym celem działalności szkoły jest kształcenie, nauczanie i wychowywanie w myśl 

postanowień Ustawy Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wydanych na 

ich podstawie, z uwzględnieniem potrzeb środowiska społecznego i gospodarczego regionu.  

2. W szczególności szkoła realizuje cele i zadania wskazane w Ustawie Prawo oświatowe                 

w następujący sposób:  
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1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły; 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

3) wspomaga rodziców w pełnieniu wychowawczej roli rodziny; 

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych          

w Ustawie Prawo Oświatowe, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, sprawuje 

opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły; 

5) upowszechnia wśród dzieci wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestniczenia        

w kulturze, sztuce narodowej i światowej; 

6) kształtuje postawy prospołeczne wśród uczniów, sprzyjające aktywnemu uczestniczeniu           

w życiu społecznym; 

7) stwarza warunki do rozwoju zainteresowań poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz 

kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego; 

8) otacza opieką uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

9) udziela i organizuje uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez: 

a)  wprowadzenie systematycznej i wielokierunkowej obserwacji uczniów przez 

wychowawców i nauczycieli;  

b) dociekanie genezy występowania określonych trudności i przedstawienie stosownych 

wniosków;  

c) pełnienie przez nauczycieli roli doradców i sojuszników dzieci;  

d) współpracę nauczycieli i rodziców z samorządem uczniowskim;  

e) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;  

f) organizowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi; 

10) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, poprzez: 

a) udzielanie indywidualnej pomocy w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu materiału 

programowego;  

b) dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych uczniów z odchyleniami,  

c) kształtowanie właściwego stosunku środowiska do uczniów z odchyleniami                        

i zaburzeniami rozwojowymi; 

d)  tworzenia warunków sprzyjających integracji uczniów niepełnosprawnych                        

w społeczności szkolnej; 

e) udzielanie rodzicom wskazówek i porad w postępowaniu z dziećmi w celu zapobiegania     

i likwidowania występujących odchyleń i zaburzeń; 

11) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej      

i religijnej poprzez: 

a) naukę języka ojczystego i historii; 

b) poznanie kultury i tradycji regionalnych i narodowych;  
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c) naukę religii lub etyki;  

12) umożliwia rozwijanie uzdolnień wśród uczniów; 

13) kształtuje u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami 

informacyjnymi; 

14) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

15) przestrzega zasad bezpieczeństwa, promocji oraz ochrony zdrowia, poprzez: 

a) opracowanie planu ewakuacji i oznaczenie dróg ewakuacyjnych; 

b) zapewnienie korzystania z  pomocy przedlekarskiej; 

c) organizowanie wycieczek szkolnych; 

d) przestrzeganie zasad higieny pracy ucznia i nauczyciela; 

e) udział w różnych akcjach; 

f) realizację programów prozdrowotnych. 

16) kształci uczniów z uwzględnieniem treści wychowawczo – profilaktycznych, poprzez: 

a) zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, z uwzględnieniem ich 

indywidualnych możliwości i predyspozycji;  

b) wyrównywanie szans dzieci w dążeniu do wszechstronnego ich rozwoju w wymiarze: 

fizycznym, społecznym, duchowym, intelektualnym i emocjonalnym;  

c) kształtowanie u uczniów postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla 

wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych; 

17) podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

18) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy 

szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.  

3. Zadania szkoły realizowane są poprzez:  

1) właściwą, zgodną z przepisami realizację zajęć edukacyjnych zgodnie z ramowymi planami 

nauczania;  

2) indywidualizację procesu nauczania i wychowania; 

3) dostosowanie programów nauczania do możliwości uczniów; 

4) wprowadzenie nowych, ciekawych, aktywizujących metod pracy z uczniem; 

5) wykorzystanie osiągnięć nauk pedagogicznych;  

6) umożliwianie indywidualnego toku nauki; 

7) przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach, turniejach i olimpiadach; 

8) realizację zadań w zakresie doradztwa zawodowego; 

9) organizację wycieczek przedmiotowych; 
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10) aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym: z rodzicami włączając ich w życie szkoły,                         

z władzami gminy, z instytucjami lokalnymi wspierającymi działalność szkoły;  

11) aktywną współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 

12) organizację zajęć rozwijających zainteresowania. 

 

§ 5 

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły 

1. Szkoła realizuje program wychowawczo – profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów. 

2. Przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących           

w szkole. 

3. Program wychowawczo – profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy 

współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły 

program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę 

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

5. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo – profilaktycznego, wychowawca oddziału 

opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału. 

6. Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez wszystkich pracowników szkoły. 

 

Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 6 

 1. Organami szkoły są:  

1) dyrektor;  

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców.  

§ 7 

        Dyrektor szkoły 

1. Dyrektor szkoły w szczególności:  

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole; 

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

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 
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5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę 

pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje 

administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły;  

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom             

w czasie zajęć organizowanych w szkole; 

7) stwarza warunki do działania w szkole wolontariatu; 

8) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia;  

9) współpracuje z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

10) może wystąpić z wnioskiem do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły; 

11) może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy uczniów oddziału przedszkolnego. Skreślenie 

następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu 

uczniowskiego; 

12) ustala tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych; 

13) organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi. W szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami                   

i samorządem uczniowskim.   

§ 8 

     Rada pedagogiczna 

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

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni        

w szkole.  

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

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

4.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
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5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków 

rady pedagogicznej. 

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

za zawiadamianie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem 

rady pedagogicznej. 

8. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje                 

o działalności szkoły. 

9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły,  

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez 

radę rodziców,  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,  

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,  

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

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

7) ustalanie i uchwalanie regulaminu swojej działalności. 

10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły,  

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

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

11. Szczegółowe zasady działania rady pedagogicznej reguluje regulamin rady pedagogicznej. 

 

§ 9 

Samorząd uczniowski 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

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

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

3. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 



 12 

4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski    

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami, 

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

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

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań,  

4) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu                 

z dyrektorem. 

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

wolontariatu.  

7. Szczegółowe zasady działania samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu 

uczniowskiego. 

§ 10 

         Rada rodziców 

1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.  

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu danego oddziału, wybranych              

w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku 

szkolnym. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem 

szkoły. 

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogicznych z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły.  

5. Do kompetencji rady rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego 

szkoły,  

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  

6. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego, 

program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 
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Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę 

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

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

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

pozostałe zasady działania, rada rodziców określa w regulaminie rady rodziców.  

 

§ 11 

Szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły 

1. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do współpracy w interesie szkoły oraz działania              

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.  

2. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę pomiędzy organami szkoły. 

3. Współdziałanie organów szkoły polega na:  

1) dążeniu do realizacji celów i zadań szkoły;  

2) respektowaniu autonomii każdego z nich; 

3) bieżącym przepływie informacji; 

4) zasięganiu opinii w sprawach, które tego wymagają;  

5) wzajemnym wspieraniu się przy realizacji poszczególnych zadań; 

6) działaniu w oparciu o własne zasady i regulaminy.  

 

§ 12 

Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły 

1. Konflikty powstałe w szkole rozwiązywane są następująco:  

1) sytuacje konfliktowe między uczniem i nauczycielem powinny być wyjaśnione                          

i rozwiązywane w pierwszej kolejności przy pomocy wychowawcy; 

2) jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu mogą poprosić o pomoc inne organy 

szkoły zgodnie z ich kompetencjami, tj. dyrektora szkoły, radę pedagogiczną, radę rodziców 

lub samorząd uczniowski; 

3) w wyżej wymieniony sposób powinny być także rozwiązywane sytuacje konfliktowe między 

zespołem klasowym a nauczycielem lub rodzicami a nauczycielem; 

4)  konflikty zaistniałe w szkole pomiędzy jej podmiotami powinny być rozwiązane na terenie 

szkoły przy pomocy jej statutowych organów na drodze negocjacji i mediacji; 

5) w razie niemożliwości rozwiązania konfliktu dopuszcza się w ostateczności za zgodą 

dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela lub 2/3 rodziców danej klasy, zmianę nauczyciela. 

2. Sytuacje sporne i konflikty pomiędzy dyrektorem szkoły, a pozostałymi organami szkoły 

rozwiązuje organ prowadzący. W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, 

zainteresowane strony mogą odwołać się do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.  

 



 14 

Rozdział IV Organizacja pracy szkoły 

§ 13 

Postanowienia ogólne 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych 

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

2. Szczegółową organizację nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, na podstawie planów nauczania oraz 

planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły z uwzględnieniem oddziałów 

przedszkolnych działających w szkole zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

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

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

edukacyjnych.  

4. Dyrektor szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacji szkoły w formie aneksu do arkusza  

i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę do zatwierdzenia. Zmiany wdrażane są przez 

dyrektora szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący. 

5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo – lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

7. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział utworzony z uczniów, którzy uczą się 

przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania. 

8. Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w zakresie danego etapu edukacyjnego. 

9. Uwzględniając możliwości wynikające z posiadanych środków finansowych, dyrektor corocznie 

podejmuje decyzję dotyczącą podziału oddziałów z uwzględnieniem zasad ujętych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa.  

10. Nauka w danym oddziale kończy się klasyfikowaniem zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania. 

11.  Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwa szkolne, a absolwentom świadectwa ukończenia 

szkoły.  

12. Istnieje możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.  

13. W celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły, prowadzi się dziennik zajęć 

lekcyjnych.  
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Rozdział V Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły 

§ 14 

Nauczyciel 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracownika administracji i pracowników obsługi zgodnie         

z arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników określają odrębne przepisy.  

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

4. Nauczyciel zobowiązany 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 dzieci 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; 

6) czynnie uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej; 

7) do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć 

dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

8)  do prawidłowego zabezpieczania dokumentacji dydaktycznej; 

9) realizować zadania wynikające z odpowiednich przepisów prawa oraz poleceń przełożonych.  

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę, 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:  

1) poziom warunków dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć 

edukacyjnych; 

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

3) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów; 

4) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego               

lub w przypadku pożaru.  

6. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art.108 Kodeksu Pracy, wymierza się 

nauczycielom kary porządkowe zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Nauczyciele mianowani 

podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela           

lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela. 
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§ 15 

Nauczyciel wychowawca 

1. Wychowawca będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie 

opiekunem ucznia, pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły, tworząc warunki 

wspomagające rozwój uczenia się i przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról w życiu 

dorosłym.  

2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem                        

w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrzklasowych oraz między uczniami a dorosłymi. 

3. Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań: 

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków; 

2)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: różne formy życia zespołowego, 

rozwijające jednostki integrujące klasę; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, pedagogiem szkolnym, uzgadniając   

z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka; 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo – 

wychowawczych ich dzieci, współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich 

działaniach, włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

5) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i specjalistami pracującymi w szkole 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizując odpowiednie 

formy tej pomocy na terenie szkoły; 

6) wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej          

ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego oraz rady pedagogicznej.  

 

§ 16 

Nauczyciel bibliotekarz 

1. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany:  

1) udostępniać zbiory; 

2) prowadzić działalność informacyjną na temat wszystkich dostępnych zbiorów biblioteki 

szkolnej; 

3) udzielać porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań czytelników; 

4) prowadzić rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek; 

5) w miarę możliwości prowadzić zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej; 
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6) współpracować z uczniami, nauczycielami, wychowawcami, rodzicami oraz innymi 

bibliotekami; 

7) troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego                  

i gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzać 

ich selekcję, prowadzić ewidencję zbiorów, opracowywać zbiory; 

8) organizować warsztat działalności informacyjnej; 

9) prowadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę miesięczną i roczną; 

10) składać okresowe sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole; 

11) doskonalić warsztat pracy.  

 

Nauczyciele specjaliści 

§ 17 

Pedagog szkolny 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:  

1) indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami 

potrzebującymi pomocy; 

2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających                                 

na tle niepowodzeń szkolnych; 

3) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych                

i środowiskowych; 

4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów 

wychowawczych i rodzinnych; 

5) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia; 

6) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych        

z etapem rozwojowym uczniów; 

7) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo – profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców            

i nauczycieli;  

8) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

9) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

10) wspieranie nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

11) współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

2. Pedagog dwa razy w roku informuje radę pedagogiczną o swojej pracy.  
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§ 18 

Logopeda szkolny 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju 

mowy; 

3) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń        

z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –

pedagogicznej. 

2. Logopeda dwa razy w roku informuje radę pedagogiczną o swojej pracy.  

 

§ 19 

Terapeuta pedagogiczny 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

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

psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§ 20 

Pracownicy administracji i obsługi 

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.  

2. Pracownicy administracji i obsługi są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom 

ustawy o pracownikach samorządowych. 

3. Stosunek pracy z pracownikami administracji i obsługi szkoły regulują przepisy Ustawy z dnia     

26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.  

4. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia 

w czystości i porządku. 
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5. Do obowiązków pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań; 

3) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią; 

4) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

5) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

7) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, 

jeżeli prawo tego nie zabrania; 

8) składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej. 

6. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi, ustala dyrektor szkoły. 

7. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na 

zajmowanym stanowisku. 

 

§ 21 

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb 

uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie szkoły. 

2. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku 

przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników w terminie nie dłuższym niż 3 

miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. 

3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacji 

obowiązującymi w szkole. 

4. Szkoła wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych w szkole, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku 

i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły, a w szczególności:  

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nieobowiązkowych i pozalekcyjnych stosując poniższe zasady:  

a) w czasie lekcji nauczyciel przebywa z uczniami i samowolnie, bez uzasadnionych potrzeb 

nie może opuszczać klasy pozostawiając uczniów samych. Opuszczając klasę nauczyciel 

zobowiązany jest poinformować dyrektora szkoły; 

b) uczniom nie wolno opuszczać samowolnie szkoły, uczeń może być zwolniony                     

w uzasadnionych przypadkach z części zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły; 
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c) w czasie organizowania imprez ogólnoszkolnych nauczyciel – główny organizator, ma do 

pomocy niezbędną ilość nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora szkoły w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i prawidłowego przebiegu imprezy; 

d) jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim 

urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel 

jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając uczniów z miejsca 

zagrożenia oraz powiadomić o tym dyrektora szkoły; 

e) w czasie zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych, wychowania fizycznego oraz w czasie 

zawodów sportowych uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego 

upoważnionych; 

f) dyrektor szkoły zobowiązany jest do organizowania dla pracowników szkoły różnych form 

szkolenia w zakresie bhp oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp 

przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami. 

2) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek 

organizowanych przez szkołę, skład uczestników oraz kierownika, opiekunów wycieczek 

zatwierdza dyrektor; kierownicy i opiekunowie wycieczek odpowiedzialni są za stworzenie 

warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkich uczestników oraz za sprawowanie 

ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez uczniów zasad bezpieczeństwa; wszyscy 

uczestnicy wycieczek zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

i szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekunów; 

3) organizuje dyżury nauczycielskie w celu zapewnienia dzieciom warunków bezpieczeństwa      

w czasie przerw lekcyjnych. Określa się następujące zasady pełnienia dyżurów:  

a) dyżury rozpoczynają się 20 minut przed pierwszą lekcją a kończą, gdy dzieci miejscowe 

opuszczą teren szkoły oraz, gdy dzieci dojezdne wsiądą do autobusu szkolnego; 

b) dyżury pełnione są na korytarzu szkoły oraz na boisku szkolnym; 

c) do obowiązków dyżurujących nauczycieli należy: zapobieganie niebezpiecznemu 

zachowaniu się na boisku, korytarzu i w sanitariatach, w razie wypadku udzielenie 

pierwszej pomocy oraz poinformowanie o zdarzeniu dyrektora szkoły, w przypadku 

spowodowania przez uczniów szkód w inwentarzu szkolnym, w miarę możliwości 

ustalenie sprawców oraz poinformowanie wychowawcy klasy i dyrektora. W razie pożaru 

zorganizować akcję ewakuacyjną, zawiadomić straż pożarną, powiadomić dyrektora. 

Podczas dyżuru nauczyciel przebywa w wyznaczonym miejscu; 

d) podczas przerw uczniowie opuszczają klasy. 

 

Rozdział VI Warunki i tryb tworzenia zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły 

określonych w statucie 

§ 22 
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1. Dyrektor szkoły tworzy zespoły do realizacji zadań statutowych szkoły, w zależności od jej 

potrzeb programowych i zadań.  

2. Zespoły nauczycieli są powoływane przez dyrektora na czas określony.  

3. Zespoły spotykają się według potrzeb. 

4. Zespół przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie ze swojej działalności podczas ostatniego 

zebrania w danym roku szkolnym, zawierające wnioski i rekomendacje. 

 

Rozdział VII Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów z 

uwzględnieniem kształcenia na odległość 

§ 23 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności               

w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania               

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz na formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym co zrobił dobrze      

i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) monitorowanie bieżącej pracy i zachowania ucznia; 

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

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

3. Ocena jest informacją w jakim stopniu uczeń opanował wymagania podstawy programowej 

postawione przez nauczyciela oraz przyjęte kryteria zachowania. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów     

i rodziców; 

2) formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nim uczniów i rodziców; 

3)  bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych              

w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
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5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

oceny zachowania; 

6) ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7)  ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.  

5. Ocenianie pełni funkcję:  

1) diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określenie jego indywidualnych potrzeb); 

2) klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą 

umownego symbolu).  

6. Oceny dzielą się na:  

1) bieżące (cząstkowe) – dopuszcza się tu stosowanie znaków "+" i "–", aby informacja               

o osiągnięciach ucznia była bardziej szczegółowa; 

2) klasyfikacyjne: śródroczne (semestralne) i roczne. 

7. Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są w formie: 

1) wypowiedzi ustnych na lekcjach; 

2) aktywności ucznia; 

3) pisemnych prac klasowych obejmujących treści programowe maksymalnie z jednego działu 

zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową; 

4) pisemnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności obejmujący materiał do trzech tematów; 

5) dyktand pisanych z pamięci ze słuchu lub uzupełnianie luk w tekście; 

6) zadań praktycznych wykonywanych w obecności nauczyciela; 

7) zadań wykonywanych przez ucznia samodzielnie lub zespołowo; 

8) prac domowych; 

9) testów. 

8. Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia cechują:  

1) obiektywizm,  

2) indywidualizacja,  

3) systematyczność,  

4) konsekwencja,  

5) jawność.  

9. W procesie nauczania nauczyciele ustalają oceny (bieżące i klasyfikacyjne), wskazujące na 

poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności nabywanych w trakcie 

nauki. Ocenianie osiągnięć ucznia przeprowadzane jest na bazie wymagań określonych                

w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania. 

10. Częstotliwość sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:  
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1) jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu                

w dzienniku, co najmniej tydzień przed ustalonym terminem); 

2) tygodniowo mogą się odbyć maksymalnie 2 prace klasowe; 

3) na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów; 

4) na każdej lekcji nauczyciel sprawdza ilościowo i jakościowo prace domowe wykonane przez 

ucznia lub grupę uczniów. 

11. W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac klasowych i testów. O ocenie decyduje 

liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty. 

Tabela – Skala oceniania prac klasowych i testów 

Ocena Praca klasowa i test 

niedostateczny 0% – 34% 

dopuszczający 35% – 49% 

dostateczny 50% – 69% 

dobry 70% – 84% 

bardzo dobry 85% – 94% 

celujący 95% – 100% 

 

12. Nauczyciel ma 14 dni na oddawanie uczniom prac pisemnych.  

13. Uczeń ma prawo do poprawy ocen z prac klasowych na warunkach ustalonych przez nauczyciela, 

który wystawił ocenę. Poprawianie ocen przez uczniów jest możliwe w ciągu dwóch tygodni od 

dnia otrzymania oceny. 

14. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów: 

1) po każdej pracy klasowej (obowiązkowo z j. polskiego i matematyki), dokonuje się analizy 

błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego; 

2) uczeń, który był nieobecny na zajęciach może zostać zobowiązany do zaprezentowania 

wiadomości i umiejętności we wskazanej formie i terminie ustalonym przez nauczyciela; 

3) w przypadku rezygnacji ucznia z pisania pracy klasowej nauczyciel wpisuje ocenę 

niedostateczną; 

4) w przypadku ściągania na teście, pracy klasowej, sprawdzianie, dyktandzie uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną.  

15. W szkole wprowadza się zasadę nie odpytywania tych uczniów, których numery zostały 

wylosowane w myśl zasady "Szczęśliwy numerek" (z wyjątkiem zapowiedzianych prac 

klasowych wpisanych w dzienniku). Numery każdego dnia rano losuje opiekun samorządu 

uczniowskiego. 

16. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 
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17. W przypadku zajęć edukacyjnych minimalna liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi 

w danym półroczu powinna wynosić: 

1) przy 1 godzinie lekcyjnej w tygodniu – 4 oceny; 

2) przy 2 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 6 ocen; 

3) przy 3 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 8 ocen; 

4) przy 4 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 12 ocen; 

5) przy 5 i więcej godzinach lekcyjnych w tygodniu – 14 ocen. 

18. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów:  

1) szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których 

dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym; 

2) uwagi negatywne, kary, ucieczki wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

19. Uczeń kończy naukę w danym oddziale z wyróżnieniem, jeżeli przy ocenianiu z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych uzyskał średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

20. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 

wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

 

§ 24 

Sposób udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac 

ucznia 

1. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne. 

2. Po sprawdzeniu i ocenieniu prac pisemnych nauczyciel omawia je i udostępnia uczniom w trakcie 

lekcji.  

3. Sprawdzone i ocenione prace klasowe i testy uczniów są udostępniane rodzicom w trakcie 

organizowanych zebrań, bądź w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie. Rodzice mają 

prawo z udostępnionej pracy klasowej lub testu sporządzić notatkę, zrobić ksero lub zdjęcie. 

4. Szkoła nie przekazuje zainteresowanym rodzicom oryginału pracy. 

5. Nauczyciele mają obowiązek przechowywania sprawdzonych i ocenionych prac klasowych            

i testów uczniów do końca roku szkolnego. Z upływem sierpnia prace klasowe i testy są 

niszczone. 

§ 25 

Sposób udostępniania do wglądu na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacji dotyczącej 

egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń odnoszących się do rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz 

innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia 
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1. Dokumentacja dotycząca egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia udostępniana jest do wglądu przez dyrektora szkoły, na pisemny 

wniosek rodzica ucznia. Miejscem udostępnienia dokumentów jest gabinet dyrektora. Termin 

udostępnienia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia. Z udostępnionej 

dokumentacji rodzic może sporządzić notatki, zrobić ksero lub zdjęcie. 

 

§ 26 

Procedura postępowania przy zgłoszeniu zastrzeżeń do trybu ustalenia rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

1. Rodzice ucznia 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 trybu ustalania tych ocen.  

2. Wniosek pisemny składa się w sekretariacie szkoły w terminie do 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.  

3. Wniosek rodziców ucznia musi zawierać uzasadnienie. We wniosku rodzice określają ocenę,           

o jaką ubiega się uczeń. 

4. W przypadku uznania zasadności wniosku dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

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

wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej lub ustnej, z wyjątkiem informatyki, 

muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma formę zadań 

praktycznych. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala się roczną ocenę w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania przez komisję odbywa się nie później niż w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia 

wniosku do dyrektora szkoły. Termin sprawdzianu ustala się z rodzicami ucznia. 

6. W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

 a) przewodniczący komisji: dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora; 

 b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

 c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

W trakcie kształcenia na odległość o składzie komisji decyduje jednoosobowo dyrektor szkoły. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

 a) przewodniczący komisji: dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora; 

 b) wychowawca klasy; 

 c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 



 26 

 d) pedagog; 

 e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

 f) przedstawiciel rady rodziców. 

W trakcie kształcenia na odległość o składzie komisji decyduje jednoosobowo dyrektor szkoły. 

7. Ustalona przez komisję 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 z zajęć edukacyjnych, która 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa          

w ust.5. w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z rodzicami ucznia. 

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) nazwa zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian;  

b) skład komisji;  

c) termin sprawdzianu; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania sprawdzające;  

f) ustalona ocena klasyfikacyjna.  

W trakcie kształcenia na odległość protokół sporządza przewodniczący komisji. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania; 

e) ustalona ocena klasyfikacyjna zachowania wraz z uzasadnianiem. 

W trakcie kształcenia na odległość protokół sporządza przewodniczący komisji. 

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9. pkt 1) załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. 

11. Protokoły o których mowa w ust. 9. pkt 1) i 2) stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

12. Przepisy ust. 3. – 11., stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego. Termin zgłoszenia pisemnego 

wniosku do dyrektora szkoły wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego, w tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  
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§ 27 

Warunki i tryb otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych 

1. Rodzice ucznia mają prawo wnioskować o podwyższenie przewidywanej pozytywnej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania 

informacji poprzez dziennik elektroniczny o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek, skierowany do dyrektora szkoły składa się w 

sekretariacie szkoły. Dyrektor przekazuje wniosek nauczycielowi przedmiotu i wychowawcy, 

którzy dokonują weryfikacji warunków.  

2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny mogą wystąpić rodzice ucznia jeśli uczeń spełnia łącznie 

następujące warunki:  

1) ma bardzo wysoką frekwencję (co najmniej 90%) na zajęciach szkolnych, także w 

kształceniu na odległość, w szczególności na zajęciach, z których wnioskuje o podwyższenie 

oceny; 

2) wszystkie godziny nieobecności są usprawiedliwione; 

3) jest obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności; 

4) przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest co najmniej dobra; 

5) spełnia wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela na początku roku szkolnego.  

3. Jeśli uczeń nie spełnia łącznie powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.  

4. Wniosek rodziców ucznia musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą 

rozpatrywane.  

5. We wniosku rodzice ucznia określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.  

6. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń przystępuje do sprawdzianu z materiału 

określonego przez nauczyciela, w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej.   

7. Podczas sprawdzianu obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania 

poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych podane przez nauczyciela 

na początku roku szkolnego.  

8. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, 

wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki, z których sprawdzian ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. Sprawdzian z języka obcego może mieć formę pisemną i ustną.  

9. Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:  

1) przewodniczący komisji: dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

W trakcie kształcenia na odległość o składzie komisji decyduje jednoosobowo dyrektor szkoły. 



 28 

10.  Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, traci prawo do ubiegania się 

o podwyższenie oceny. 

11. Ocenę uzyskaną przez ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających uznaje się za ostateczną 

przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. 

12.  Ze sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:  

1) nazwę przedmiotu, z którego był sprawdzian; 

2) imię i nazwisko nauczycieli przeprowadzających sprawdzian; 

3) termin sprawdzianu; 

4) zadania (ćwiczenia); 

5) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, w przypadku sprawdzianu 

przeprowadzonego ustnie; 

6) uzyskaną ocenę.  

W trakcie kształcenia na odległość protokół sporządza przewodniczący komisji. 

13.  Do protokołu, o którym mowa w ust.12 załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację          

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

 

§ 28 

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 

1. Rodzice ucznia mają prawo wnioskować do dyrektora szkoły o podwyższenie przewidywanej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania 

informacji poprzez dziennik elektroniczny o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania.  

2. We wniosku rodzice ucznia określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.  

3. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku zaistnienia nowych okoliczności 

np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia poza szkołą. 

4. W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące podwyższania 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie późniejszym niż na 5 dni 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.  

5. Postępowanie przeprowadza dyrektor szkoły z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, sporządza    

z tego postępowania protokół zawierający:  

1) imiona i nazwiska osób prowadzących postępowanie; 

2) termin postępowania; 

3) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia; 

4) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem; 

5) uzyskaną ocenę.  

W trakcie kształcenia na odległość protokół sporządza przewodniczący komisji. 
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6. Protokół zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.  

7. Ocena ustalona jest w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 

8. Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna.  

 

§ 29 

Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce            

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. Nauczyciel uzasadnia w sposób 

pisemny lub ustny wystawiane oceny.  

3. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na zebraniach klasowych, 

indywidualnie w rozmowie z wychowawcą lub poprzez dziennik elektroniczny. Nauczyciel może 

przeprowadzić indywidualne rozmowy z rodzicami w ciągu dnia pracy, pod warunkiem, że nie 

zakłóca to organizacji zajęć i zachowane jest bezpieczeństwo uczniów. 

4. Uczeń i jego rodzice mogą otrzymać pisemne prace do wglądu według zasad przyjętych w szkole. 

 

§ 30 

Sposób ustalania ocen bieżących w klasach I – III z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej uczniów 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 

się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej 

się uczyć.  

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

o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych opisowych ocen 

klasyfikacyjnych oraz o zasadach oceniania zachowania.  

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

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

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.  

4. Klasyfikowanie roczne w klasach I – III będzie podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych                      

w danym roku szkolnym.  

5. Gromadzenie spostrzeżeń i informacji o dziecku będzie odnotowywane w dzienniku. 

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 

7. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną polega na 

podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na 
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podstawie odrębnych przepisów, zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

rocznej ceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

8. Ocenę śródroczną wystawia się poprzez wypełnianie karty oceny opisowej i dołączenie jej do 

arkusza ocen (na ustalonym druku).  

9. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe      

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

10. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a oceny zachowania 

wychowawca klasy.  

11. Wychowawca zobowiązany jest poinformować rodziców na co najmniej tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych ocenach rocznych, poprzez 

dziennik elektroniczny. 

12. Ocena roczna opisowa nie może być inna niż ocena przewidywana, musi zawierać te same 

informacje, zgodne z oceną umieszczoną na świadectwie szkolnym.  

13. Śródroczna i roczna ocena opisowa musi zawierać informacje o poziomie opanowania przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w zakresie – mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, wiedza        o 

języku, umiejętności matematyczne, umiejętności przyrodnicze, umiejętności związane z obsługą 

komputera, rozwój artystyczny, rozwój fizyczny, rozwój społeczno-emocjonalny, wiadomości, 

umiejętności i postępy w nauce języka angielskiego oraz wskazania kierunku pomocy dziecku. 

14. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania może być sporządzona 

komputerowo, podpisana przez wychowawcę klasy i w tej postaci może stanowić załącznik do 

arkusza ocen. Jest to równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen.  

15. Sprawdzanie stopnia realizacji wymagań edukacyjnych odbywa się przez:  

1) odpowiedzi ustne z bieżącego materiału;  

2) odpowiedzi pisemne w formie kartkówek;  

3) odpowiedzi pisemne w formie testów zintegrowanych;  

4) aktywność na zajęciach;  

5) sprawdzanie prac domowych, biorąc pod uwagę: jakość, staranność, dokładność,  

6) terminowość;  

16. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 oraz +, -. 

§ 31 

Sposób ustalania ocen bieżących i klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej uczniów w klasach IV – VIII 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalane są według następującej skali (gdzie 

ocena niedostateczna jest oceną negatywną, a oceny od dopuszczającej do celującej – pozytywną): 
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Lp. Nazwa oceny Stopień wyrażony cyfrą Skrót oceny 

1 celująca      6 cel 

2 bardzo dobra      5 bdb 

3 dobra      4 db 

4 dostateczna      3 dst 

5 dopuszczająca      2 dop 

6 niedostateczna      1 ndst 

 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców                

o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających                      

z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

1) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu; 

2) rodzice informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu; 

3) rodzice mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu; 

4) przedmiotowe zasady oceniania znajdują się w bibliotece. 

W trakcie kształcenia na odległość informacja sporządzana jest na piśmie lub metoda 

stosowaną w kształceniu na odległość. 

3. W szkole ustala się następujące kryteria oceniania: 

1) ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełen 

zakres programu nauczania przedmiotów w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami           

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, osiąga sukcesy w konkursach       

i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych; 

2) ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte                 

w programie nauczania; 

3) ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który opanował zdecydowaną większość wiadomości  

i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, poprawnie stosuje 

wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne     

a z pomocą nauczyciela problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania; 

4) ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który w stopniu zadawalającym opanował 

wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, rozwiązuje 

(wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; 
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5) ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy 

programowej, ale umożliwiają one uzyskanie podstawowej wiedzy z danego przedmiotu         

w ciągu dalszej nauki, uczeń rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne             

o niewielkim stopniu trudności; 

6) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości  

i umiejętności określonych podstawą programową w danej klasie, a braki w wiadomościach      

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu i uczeń nie 

jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy 

nauczyciela, sprawdzające zadania wykonuje niesamodzielnie.  

4.   Przedmiotowe zasady oceniania muszą ustalić:  

1) jakie elementy wiedzy przedmiotowej i umiejętności będą oceniane; 

2)  jak będą oceniane różne formy aktywności ucznia (zasób wiadomości teoretycznych               

i umiejętności praktycznych);  

3) w jaki sposób uczniowie i rodzice będą otrzymywali informację (np. ocena cyfrowa, punktacja 

i recenzja pracy). 

5. Najistotniejsze cechy zasad oceniania:  

1) ocena powinna pełnić funkcję diagnozującą i motywującą; 

2) wszystkie formy oceniania muszą zapewniać uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na 

temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować rozwój ucznia, wskazując mu kierunek 

poprawy; 

3) cel oceniania musi być jasno określony; 

4) oceniać na bieżąco; 

5) ocenianie powinno być rzetelne. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 

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

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

7. Wymagania edukacyjne dostosowuje się również do indywidualnych potrzeb rozwojowych              

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię lekarza                   

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii. 

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

wszystkim brać pod uwagę wysiłek i zaangażowanie wkładane przez ucznia w wywiązywanie się    

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

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 

przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.  
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§ 32 

Sposób ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania uczniów w klasach IV – VIII 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia, także w kształceniu na 

odległość, w szczególności:  

1) nieobecne godziny usprawiedliwione; 

2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

3) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

4) dbałość o honor i tradycje szkolne; 

5) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

8) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:   

Lp. Nazwa oceny Skrót oceny 

1 wzorowa wz 

2 bardzo dobra bdb 

3 dobra db 

4 poprawna popr 

5 nieodpowiednia ndp 

6 naganna ng 

 

3. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie 

później niż na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając:  

1) samoocenę ucznia; 

2) opinię klasy; 

3) opinie nauczycieli i pracowników szkoły; 

4) frekwencję; 

5) wpływ zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na zachowanie ucznia na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. 

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:  

1) oceny z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Wychowawca przedstawia ją do 

zatwierdzenia na radzie pedagogicznej.  
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6. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin 

klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

7. W szkole dokonuje się oceniania zachowania na podstawie następujących kryteriów: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom 

przyjęty na ocenę bardzo dobrą. To uczeń, który: 

a) jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności; 

b) rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach 

przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na 

terenie szkoły i poza nią; 

c) stanowi wzór kulturalnego zachowania; 

d) nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień 

wynikających ze zdarzeń losowych); 

e) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się 

samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające 

do pomocy innym; 

f) czynnie uczestniczy we wszystkich zajęciach i imprezach szkolnych; 

g) jego postawa jest godna naśladowania. 

2) Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę dobrą, może 

uzyskać ocenę bardzo dobrą zachowania. Otrzymuje ją uczeń, który dodatkowo: 

a) przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego; 

b) nieobecności ma usprawiedliwione w terminie; 

c) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin lekcyjnych; 

d) nie spóźnia się na zajęcia; 

e) cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa; 

f) czynnie uczestniczy we wszystkich zajęciach i imprezach szkolnych; 

g) godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię; 

h) jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny 

zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, 

szanuje innych, nie jest obojętny na zło; 

3) Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę 

poprawną, a dodatkowo: 

a) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

b) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; 

c) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lekcyjnych; 

d) włącza się w życie klasy i szkoły; 

e) wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, 

koleżanek i kolegów; 
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f) jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów; 

g) nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń; 

h) nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających. 

4) Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, jeśli: 

a) ma pozytywny stosunek do nauki; 

b) wypełnia podstawowe obowiązki szkolne; 

c) na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań; 

d) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 20 godzin lekcyjnych; 

e) nie wagaruje, nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych, zwłaszcza z tych 

samych przedmiotów; 

f) sporadycznie spóźnia się na zajęcia; 

g) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne 

polecenie nauczyciela; 

h) poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek 

i kolegów; 

i) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów; 

j) nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków 

społeczności szkolnej, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń; 

k) wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się  

w jego środowisku; 

l) nie popadł w konflikt z prawem; 

m) ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń; 

n) nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów; 

o) reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy. 

5) Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę 

poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

b) liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych (3 dni zajęć 

szkolnych); 

c) wagaruje; 

d) spóźnia się na zajęcia; 

e) nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

f) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych; 

g) charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, 

niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz 

koleżanek i kolegów; często bywa arogancki, agresywny i wulgarny; 

h) wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych; 
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i) niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 

j) jego strój i wygląd jest niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami; 

k) nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania. 

6) Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną 

i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów: 

a) nie przestrzega praw i obowiązków ucznia; 

b) ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych (tygodniowa liczba godzin 

lekcyjnych); 

c) swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia; 

d) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych; 

e) świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 

f) zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów. 

 

§ 33 

Sposób uzasadnienia przez nauczyciela ustalonej oceny 

1.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

2. Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę bieżącą, przekazując uczniowi informację, która 

odnosi się do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy.  

3. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi przez nauczyciela, powinna mieć charakter 

motywujący ucznia do dalszej pracy.  

4. Uzasadnienie oceny dotyczy wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ucznia. 

 

§ 34 

Klasyfikowanie ucznia 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 

oraz oceny zachowania.  

2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku 

szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.   

3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę 

zachowania wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 

ocenianego ucznia. Wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady 

pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów. 

4. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według skali 

określonej w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.  
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5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen 

cząstkowych, szczególnie ważne są oceny z prac klasowych zamykających działy programowe      

i sprawdzianów oraz odpowiedzi ustne. Szczegółowe informacje na temat ocen z danego 

przedmiotu powinny znajdować się w przedmiotowych zasadach oceniania.  

6. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.  

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

9. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania.  

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany” 

albo ,,nieklasyfikowana”.  

11. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

12. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) realizujący indywidualny tok lub program nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 

§ 35 

Termin klasyfikacji uczniów 

1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego:  

1) śródroczne – w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi; 

2) roczne – w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć edukacyjnych. 

2. W sytuacjach szczególnych spowodowanych czynnikami niezależnymi od szkoły klasyfikację 

śródroczną można przeprowadzić w innym, późniejszym terminie ustalonym przez radę 

pedagogiczną z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

§ 36 

Termin ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania 
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1. Na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca ustalają dla ucznia oceny klasyfikacyjne z 

zajęć edukacyjnych i ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

 

§ 37 

Termin informowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania 

1. Na co najmniej 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni 

nauczyciele oraz wychowawca klasy informują uczniów i rodziców o zagrożeniach oceną 

niedostateczną lub naganną oceną zachowania. Dokumentują ten fakt w dzienniku 

elektronicznym. 

2. Na co najmniej tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego 

rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                   

i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis w dzienniku 

elektronicznym. 

3. Rodzice ucznia 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 prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.  

4. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć, a w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – 

komisję, która w drodze głosowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

 

 

 

 

§ 38 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia realizującego indywidualny tok lub program 

nauki lub spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą wyznacza termin 

egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym okresie.  
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2. Na prośbę rodzica ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, a dyrektor szkoły w porozumieniu   

z rodzicami wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

4. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, to może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:  

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany egzamin.  

        W trakcie kształcenia na odległość o składzie komisji decyduje jednoosobowo dyrektor szkoły. 

6. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną, z wyjątkiem informatyki, wychowania 

fizycznego, plastyki, muzyki i techniki, których programy nauczania przewidują prowadzenie 

ćwiczeń, które mają formę zadań praktycznych.  

7. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel – egzaminator, a zatwierdza 

dyrektor szkoły.  

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:  

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

2) imię i nazwisko ucznia; 

3) skład komisji; 

4) termin egzaminu; 

5) zadania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne); 

6) wynik części pisemnej i ustnej oraz ocenę klasyfikacyjną.  

       W trakcie kształcenia na odległość protokół sporządza przewodniczący komisji. 

9. Do protokołu załącza się 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. 

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia.  

W trakcie kształcenia na odległość w czasie egzaminu klasyfikacyjnego nie mogą być obecni – w 

charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. 

 

§ 39 

Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  
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2. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną i ustną, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, plastyki, 

muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim pełnym tygodniu ferii 

letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą:  

 1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;  

 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator; 

 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza 

dyrektor szkoły.  

7. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań 

edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.  

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

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

2) skład komisji;  

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ocenę ustaloną przez komisję.  

7) W trakcie kształcenia na odległość protokół sporządza przewodniczący komisji. 

9. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia.  

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji lub nie ukończył szkoły   

i powtarza klasę.  

§ 40 
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Procedura promocji warunkowej 

1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te 

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

programowo wyższej.  

2. Rodzice ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego piszą podanie     

o wyrażenie zgody na warunkowe promowanie go do następnej klasy. 

3. Rada pedagogiczna na swym posiedzeniu wyraża zgodę (podejmuje uchwałę o warunkowej 

promocji). 

§ 41 

Promowanie 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od stopnia niedostatecznego.  

2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

3. Po zakończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.  

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią 

ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo 

szkolne z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.  

 

§ 42 

Egzamin ósmoklasisty 

1. Egzamin ósmoklasisty: 

1) W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2) Organizację i przebieg egzaminu określają odrębne przepisy. 

3) W trakcie kształcenia na odległość stosowane są odrębne przepisy. 

 

Rozdział VIII Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

§ 43 

1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII – VIII.  

2. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodowego, które  

zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji              

i zainteresowań – w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.  

3. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, 

podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.  
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4. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów umiejętności 

radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym 

sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 

5. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybliżyć poszczególne 

zawody oraz wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

6. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami                     

i nauczycielami. 

 

Rozdział IX Prawa i obowiązki uczniów 

§ 44 

Prawa uczniów 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) wiedzy o przysługujących mu prawach; 

2) kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju; 

3) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych; 

4) zapoznania się ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, regulaminami        

i procedurami obowiązującymi w szkole; 

5) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu 

nauczania; 

6) odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości 

psychofizycznych i predyspozycji ucznia; 

7) zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły; 

8) opieki wychowawczej; 

9) swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych osób; 

10) rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego 

programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; 

11) powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie pisemnych 

prac klasowych; 

12) jawnej i umotywowanej oceny; 

13) czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek; 

14) opieki zdrowotnej; 

15) pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

16) współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich; 

17) korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole; 

18) bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

19) uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy; 
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20) wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym; 

21) brania udziału w konkursach i olimpiadach; 

22) przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu       

i kierunku kształcenia; 

23) reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

24) do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.; 

25) równego traktowania. 

§ 45 

Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły 

1. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadku, gdy uczeń nie podlega już obowiązkowi 

szkolnemu oraz: 

1) posiada, spożywa, sprzedaje lub jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków w szkole, na 

wycieczce szkolnej i imprezach organizowanych przez szkołę; 

2) niszczy mienie szkolne i prywatne; 

3) stosuje przemoc i groźby wobec innych; 

4) rażąco narusza zasady prawa w szkole i poza nią, dokonując fałszerstwa, kradzieży, oszustw 

i innych wykroczeń lub przestępstw; 

5) opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia łamiąc zasady obowiązujące w szkole; 

6) nie przestrzega przepisów BHP, co może doprowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia 

swojego i innych osób; 

7) notorycznie nie przestrzega wymogów stawianych przez statut i inne regulaminy; 

2. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić na wniosek wychowawcy wraz z uzasadnieniem do 

dyrektora szkoły. 

3. Uchwałę o skreśleniu z listy uczniów podejmuje rada pedagogiczna po zaopiniowaniu przez 

samorząd uczniowski, zaś decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

4. O skreśleniu z listy uczniów, uczeń i jego rodzice zostają poinformowani na piśmie. 

 

§ 46 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. Skargę ma prawo wnieść uczeń, rodzic, wychowawca, nauczyciel i osoby fizyczne w ciągu 7 dni 

od daty zajścia zdarzenia. Po tym terminie skargi nie będą przyjmowane.  

2. Skargi adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej 

skargę oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.  

3. Skargi powinny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane strony u dyrektora szkoły 

lub w formie ustnej u wychowawcy.  
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4. W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący 

skargę. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię i nazwisko osoby składającej 

skargę oraz zwięzły opis sprawy. 

5. Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.  

6. O wyniku rozstrzygnięć dyrektor powiadamia ucznia i jego rodziców oraz zainteresowane strony 

w terminie 14 dni.  

§ 47 

Tryb rozpatrywania skarg 

1. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach 

termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych stron.  

2. Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg pedagogowi szkolnemu, wychowawcy lub innemu 

wyznaczonemu pracownikowi szkoły.  

3. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do 

złożenia dodatkowych wyjaśnień, w terminie do 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, że nie 

usunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozpatrzenia.  

4. Podczas rozpatrywania skarg gromadzone są niezbędne materiały.  

5. Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej sprawie.  

6. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, 

podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 

dni.  

§ 48 

Obowiązki uczniów 

1. Do obowiązków ucznia należy: 

1) przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego; 

2) przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych; 

3) systematyczny i aktywny udział we wszystkich zajęciach szkolnych; 

4) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności; 

5) wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć; 

6) stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości i przeciwstawiania się przejawom brutalności      

i wulgarności; 

7) kulturalne i grzeczne zachowywanie się podczas zajęć edukacyjnych w szkole lub poza szkołą 

oraz w czasie przerw; 

8) szanowanie poglądów, przekonań i godności osobistej drugiego człowieka oraz postępowanie 

zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

9) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; 

10) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób; 

11) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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12) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole; 

13) dbanie o swoje zdrowie i higienę osobistą; 

14) noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości – 

stroju galowego; 

15) szanowanie symboli państwowych; 

16) aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym; 

17) usprawiedliwiać u wychowawcy oddziału spóźnienia i nieobecności na zajęciach szkolnych; 

18) staranie się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;  

19) odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane. 

 

§ 49 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów, na zajęciach edukacyjnych 

1. Nieobecności usprawiedliwia się w ciągu 7 dni, od dnia powrotu ucznia do szkoły. Po upływie 

tego terminu usprawiedliwienie nie będzie uznawane, a godziny nieobecności traktowane będą 

jako nieusprawiedliwione.  

2. Usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy. 

3. Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwienia:  

1) zaświadczenie lekarskie o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach;  

2) pisemna lub ustna prośba rodzica o usprawiedliwienie. 

4. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy klasy o przyczynie nieobecności 

ucznia przekraczającej 5 dni. 

5. W przypadku niepoinformowania szkoły przez rodzica o nieobecności ucznia w szkole trwającej 

powyżej 5 dni wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie 

przyczyny tej nieobecności.  

6. Uczniowie biorący udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i uroczystościach, 

do których zostali wyznaczeni przez szkołę, są liczeni jako obecni w szkole. Odpowiedzialność za 

uczniów ponosi nauczyciel przebywający z uczniami. 

 

§ 50 

Zwalnianie ucznia z zajęć 

1. Zwolnienie ucznia z udziału w zajęciach szkolnych oraz innych organizowanych przez szkołę, 

które są dla ucznia obowiązkowe, może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak: 

choroba, uczestnictwo w zawodach szkolnych, konkursach i uroczystościach szkolnych, sytuacje 

nagłe.  

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz 

samowolnie opuszczać terenu szkoły w czasie trwania zajęć.  

3. Zwalnianie ucznia z zajęć następuje wyłącznie na podstawie pisemnej lub ustnej prośby rodzica.  
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4. Pisemną lub ustną prośbę składa się do wychowawcy klasy, a w razie jego nieobecności do 

dyrektora szkoły. Osoby te podejmują decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w danym dniu. 

5. Bez uzyskania zgody, uczeń nie ma prawa opuścić zajęć i terenu szkoły, w przeciwnym razie jego 

nieobecność traktowana będzie jako nieusprawiedliwiona.  

6. Każde zwolnienie ucznia musi być odnotowane w dzienniku. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć na prośbę rodzica i opuszczenia przez niego terenu szkoły 

całkowitą odpowiedzialność za ucznia ponosi rodzic.  

 

§ 51 

Przestrzeganie zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd, dostosowany do następujących ustaleń:  

1) w doborze ubioru, fryzury, makijażu, biżuterii należy zachować umiar; 

2) w szkole obowiązuje strój estetyczny. 

2. Uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:  

1) uroczystości szkolnych,  

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły, jeżeli jest reprezentantem szkoły,  

3) egzaminów.  

3. Przez strój galowy należy rozumieć:  

1) dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka,  

2) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula. 

 

§ 52 

Przestrzeganie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły 

1. Uczeń może posiadać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne, które w czasie lekcji       

i przerw są wyłączone oraz trzymane w plecaku.  

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub uszkodzony telefon komórkowy lub inne 

urządzenie elektroniczne. 

3. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego jedynie za 

zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego.  

4. Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie nauczycieli, uczniów i innych pracowników 

szkoły bez ich wiedzy i zgody. 

5. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, 

zostaje one uczniowi zabrane i oddane do sekretariatu szkoły, do momentu odbioru przez rodzica. 

6. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych obejmuje także 

nauczycieli podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych i pełnienia dyżurów nauczycielskich 

podczas przerw. Wyjątek stanowi służbowa rozmowa z dyrektorem szkoły. 
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Rozdział X Nagrody i kary 

§ 53 

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom 

1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, 

aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań budzących uznanie można stosować 

przewidziane niniejszym statutem formy wyróżnienia: 

1) pochwała wychowawcy oddziału; 

2) pochwała dyrektora szkoły udzielona na forum klasy lub szkoły; 

3) list gratulacyjny dla rodziców ucznia; 

4) nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego. 

2. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące: 

1) wyróżnienie ucznia powinno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażowania    

w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia 

postawy jak i wpływać mobilizująco na innych; 

2) dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, 

nauczyciela, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego. 

3. O przyznanych uczniowi nagrodach i wyróżnieniach powiadamia jego rodziców wychowawca 

klasy podczas okresowych zebrań z rodzicami. 

4.  Świadectwo z wyróżnieniem przyznaje się z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących 

przepisów. 

5. Nazwiska wyróżnionych uczniów wraz z wręczeniem nagród rzeczowych odczytuje się na 

uroczystości zakończenia roku szkolnego lub na uroczystości ukończenia szkoły. 

 

§ 54 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

1. Rodzicom ucznia przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, gdy 

uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.  

2. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych i powinien zawierać uzasadnienie. 

3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) wychowawca oddziału; 

2) pedagog szkolny; 

3) opiekun samorządu uczniowskiego; 

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

5) przedstawiciel rady rodziców. 
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4. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez 

głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący 

ma wychowawca oddziału. 

5. O wyniku rozstrzygnięć  wychowawca oddziału powiadamia rodzica na piśmie. 

6. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 55 

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów 

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora i nauczycieli, lekceważy 

sobie obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być zastosowane kary    

w postaci:  

1) upomnienia pisemnego wychowawcy oddziału; 

2) nagany wychowawcy oddziału; 

3) upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi; 

4) upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia; 

5) nagany dyrektora szkoły; 

6) pozbawienia ucznia prawa do reprezentowania szkoły w konkurach i zawodach sportowych; 

7) pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie uczniowskim lub klasowym (w przypadku 

pełnienia takiej funkcji); 

8) zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami do: 

a) naprawienia wyrządzonej szkody, 

b) przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość, 

c) rozmowy z pedagogiem szkolnym. 

9) przeniesienia do innej szkoły. 

2. Dyrektor szkoły przeciwdziała niewłaściwemu zachowaniu ucznia powiadamiając o zaistniałej 

sytuacji rodziców. 

3. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia na policję w przypadkach, 

gdy: 

1) rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na wezwania wychowawcy 

oddziału i dyrektora szkoły; 

2) uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły trafiają 

informacje o innych przejawach demoralizacji; 

3) szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie 

przynosi żadnych rezultatów; 

4. Uczeń może zostać ukarany w przypadku: 

1) lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych; 

2) nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników administracji 
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i obsługi; 

3) braku dbałości o zdrowie własne i kolegów; 

4) niszczenia mienia szkoły; 

5) fałszowania dokumentów; 

6) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły. 

5. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia. 

6. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia. 

7. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze powinno być poprzedzone stosowaniem 

innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia. 

8. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności klasowej, 

która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzeniu lekcji nauczycielom, bądź niszczy 

mienie w sali, w której odbywają się zajęcia – dyrektor szkoły może wprowadzić sankcje 

polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa do uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych tj. 

wyjeździe do kina lub teatru, udziału w dyskotece lub wycieczce szkolnej. 

9. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar: 

1) wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienia w szczególności za: 

a) złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego; 

b) złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów;  

c) przerzucanie winy na innych; 

d) samowolne opuszczanie lekcji; 

e) utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za: 

a) samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia; 

b) powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upominano; 

c) wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów; 

d) aroganckie zachowanie się wobec innych osób; 

e) złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego; 

f) opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i obowiązkowych zajęć; 

g) odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela; 

3) dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej w szczególności 

za powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy oraz za opuszczenie 

bez usprawiedliwienia dużej ilości godzin w semestrze; 

4) dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który: 

a) mimo wcześniejszego ukarania naganami, popełnia ponownie takie same wykroczenia, 

b) swoim zachowaniem wpływa demoralizująco na innych uczniów, 

c) dopuszcza się kradzieży, 
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d) opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne, 

e) narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie inne 

zasady obowiązujące w szkole; 

10. Rodzicom ucznia przysługuje odwołanie od zastosowanej kary w terminie 3 dni od jej 

zastosowania do dyrektora szkoły. 

11. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary  

i przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców. 

 

§ 56 

Tryb odwoływania się od kary 

1. Wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane kary były jasno określone i współmierne do 

przewinienia.  

2. W przypadku zastosowania kary nieujętej w statucie, dyrektor uchyla nałożoną karę.  

3. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od nałożonej na ucznia kary w formie pisemnej do 

dyrektora szkoły w terminie 3 dni od nałożenia kary. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od kary poprzez zwołanie komisji w składzie:  

1) wychowawca klasy; 

2) pedagog szkolny; 

3) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

4) przedstawiciel rady rodziców.  

5. Komisja rozpatruje sprzeciw poprzez głosowanie. Każda osoba ma jeden głos, w przypadku 

równej liczby głosów, decydujący głos ma wychowawca klasy.  

6. O wyniku rozstrzygnięć dyrektor powiadamia rodziców w terminie do 14 dni na piśmie.  

7. Niezależnie od kar regulaminowych przyjmuje się zasadę naprawienia wyrządzonych szkód          

i przeproszenia poszkodowanych osób.  

 

Rozdział XI Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły 

§ 57 

1. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności w przypadku: 

1) gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych tj.: upomnienie 

wychowawcy lub dyrektora, nagana wychowawcy lub dyrektora, a nie ma możliwości 

przeniesienia ucznia do klasy równoległej; 

2) używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły              

i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę; 

3) agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły; 

4) umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły; 
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5) spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych; 

6) kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków  

i innych środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu; 

7) fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkolnej, 

dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen; 

8) zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,  

w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innych 

podobnych zachowań; 

9) innych drastycznych naruszeń postanowień statutu. 

2. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze  

a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora szkoły                     

z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej 

szkoły. 

3. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza 

rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, wychowawcą, 

pedagogiem oraz zasięga opinii pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego z zastrzeżeniem, 

że opinie te nie są wiążące dla dyrektora. 

4. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do Warmińsko – 

Mazurskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia. 

5. Rodzice ucznia mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której podjęto 

decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły. 

 

Rozdział XII Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

§ 58 

1. W szkole w ramach działań samorządu uczniowskiego organizuje się pracę wolontariacką 

uczniów na rzecz pomocy potrzebującym, innym uczniom i instytucjom współpracującym ze 

szkołą. 

2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów 

oraz rodziców na rzecz potrzebujących. 

3. Wolontariusz w szkole to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na 

rzecz potrzebujących. 

4. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować na rzecz innych.  

5. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:  

1) środowisko szkolne; 

2) środowisko pozaszkolne. 

6. Działalność wolontariacka jest potwierdzana zaświadczeniem, które wydaje się na prośbę 

zainteresowanego.  
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Rozdział XIII Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest pogrzebna pomoc i wsparcie 

§ 59 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

1. W szkole każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać z pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.  

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu                      

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie w szkole.  

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

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych           

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 

efektywności pomocy uczniom.  

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

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.  

6. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy 

oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

w szczególności pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, zwani dalej „specjalistami”.  

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami 

uczniów, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami i podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

8. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący            

w szkole.  

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz 

przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia, rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno –

wyrównawczych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych o charakterze 

terapeutycznym, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz innych zajęć 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole.  

10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

 

§ 60 

Uczniowie objęci kształceniem specjalnym 



 53 

1. Do szkoły, na wniosek rodziców, przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy. Dostosowanie następuje 

na podstawie opracowanego dla ucznia Indywidualnego Programu Edukacyjno – 

Terapeutycznego. 

3. Zespół nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem objętym kształceniem specjalnym 

opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, po dokonaniu 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski 

sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  

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

specjalnego, nie dłuższy jednak niż na etap edukacyjny.  

5. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę 

potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.  

 

§ 61 

Indywidualne nauczanie 

1. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje 

się go indywidualnym nauczaniem.  

2. Objęcie ucznia indywidualnym nauczaniem wymaga zgody organu prowadzącego i jest udzielane 

na wniosek rodziców. Rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły. Do wniosku dołączają 

orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia 

indywidualnym nauczaniem.  

3. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie 

indywidualnego nauczania.  

4. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych     

w orzeczeniu.  

5. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym                   

i bezpośrednim kontakcie z uczniem.  

6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone w miejscu pobytu ucznia, w szczególności        

w domu rodzinnym.  

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające 

z ramowego planu nauczania szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia.  
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8. Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści 

nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości 

psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia 

indywidualnego nauczania.  

9. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa nauczyciel w formie pisemnej. 

10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, którego stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, dyrektor umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania        

i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych, 

uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia, wnioski nauczycieli z obserwacji i w uzgodnieniu      

z rodzicami ucznia.  

11. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem udzielane jest wsparcie psychologiczno – 

pedagogiczne.  

12. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny 

program lub tok nauki.  

13. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu 

klasyfikacyjnego.  

14. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie 

zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań                           

i możliwości edukacyjnych.  

15. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział                  

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej 

klasy.  

16. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego 

program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany                  

w czasie całego roku szkolnego.  

17. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub toki nauki, występują rodzice 

ucznia, wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek – za zgodą rodziców.  

18. Wniosek, o którym mowa w ust. 17 składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem 

wychowawcy oddziału, który przygotowuje opinię o predyspozycjach, możliwościach                          

i oczekiwaniach ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku 

wraz z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej.  



 55 

19. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego 

roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także 

pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

20. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na 

indywidualny program nauki, opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje 

program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.  

21. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do 

danej klasy lub do klasy programowo wyższej na wybrane zajęcia edukacyjne.  

22. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom                 

z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel 

prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, 

dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, 

z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.  

 

§ 62 

Organizacja zajęć rewalidacyjnych 

1. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie                

o potrzebie kształcenia specjalnego.  

2. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów trwa 60 minut. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, w czasie 

krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie 

tygodniowym. 

4. Program zajęć rewalidacyjnych uwzględnia w szczególności:  

1) stymulowanie rozwoju prawidłowo ukształtowanych funkcji i procesów umysłowych; 

2) usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji i procesów poznawczych; 

3) likwidowanie trudności w uczeniu się; 

4) budzenie wiary we własne możliwości; 

5) przezwyciężanie lęków utrudniających dziecku pokonywanie trudności; 

6) aktywizowanie uczniów do pokonywania trudności; 

7) rozwijanie umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych. 

 

§ 63 

Pomoc materialna dla uczniów 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel           

w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
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1) stypendium szkolne; 

2) wyprawka szkolna; 

3) zasiłek losowy. 

4. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który dostępny jest w sekretariacie szkoły. 

5. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Gminy Susz. 

6. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje 

administracyjne. 

7. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

1) wniosek rodziców; 

2) wniosek dyrektora szkoły. 

 

Rozdział XIV Organizacja biblioteki szkolnej 

§ 64 

1. Biblioteka szkolna służy: 

1) do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych; 

2) doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli; 

3) wspomaganiem wiedzy pedagogicznej rodziców; 

4) pomocą w przygotowaniu uczniów do samokształcenia; 

5) wzbogacaniem wiedzy uczniów o regionie i świecie. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły 

oraz rodzice.  

3. Biblioteka posługuje się pieczątką okrągłą o średnicy 30 mm, zawierającą w środku napis 

Biblioteka, a w otoku napis Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich. 

4. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.  

5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w godzinach pracy.  

6. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.  

7. Czytelnik posiada indywidualną kartę wypożyczeń.  

8. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek oraz nie należy spożywać posiłków.  

9. W bibliotece przestrzega się przepisów BHP oraz regulaminu biblioteki. 

 

§ 65 

Zadania biblioteki 

1. Gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów ćwiczeniowych, materiałów 

edukacyjnych oraz innych materiałów bibliotecznych. 

a) zbiory biblioteczne udostępniane są za darmo uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
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2. Tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – 

komunikacyjnymi: 

1) udostępnianie komputerów z Internetem; 

2) udostępnianie programów multimedialnych; 

3) poradnictwo i wskazówki w wyszukiwaniu odpowiednich stron internetowych; 

3. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie                           

i pogłębianie u nich nawyku czytania i uczenia się:  

1) poradnictwo i wskazówki w wyborach czytelniczych;  

2) pomoc uczniom w rozwijaniu zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych;  

3) zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury i jej planowania, rozmowy na temat 

przeczytanych książek;  

4) pomoc w wyszukiwaniu materiałów do konkursów i prac domowych;  

5) organizowanie konkursów i akcji promujących czytelnictwo; 

6) informowanie na bieżąco o zakupionych pozycjach;  

7) udzielanie wskazówek czytelnikom;  

4. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,   

w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do 

mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym:  

1) współpraca z Biblioteką Miejską w Suszu i Kisielicach;  

2) współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Iławie; 

3) wycieczki do innych bibliotek i teatrów;  

4) konkursy recytatorskie;  

5) gazetki tematyczne na temat tolerancji, praw człowieka, sztuki i literatury;  

6) udostępnianie materiałów na akademie szkolne;  

7) uczenie poszanowania książek i czasopism oraz poprawnego zachowania w bibliotece;  

5. Przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej. 

6. Wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym.  

7. Wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania i programu wychowawczo – 

profilaktycznego. 

8. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie im 

odpowiedniej literatury pedagogicznej; 

 

§ 66 

Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami 

1. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami:  

1) poradnictwo i wskazówki w wyborach czytelniczych;  
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2) zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury i jej planowania, rozmowy na temat 

przeczytanych książek;  

3) pomoc w wyszukiwaniu materiałów do konkursów i prac domowych;  

4) uczenie poszanowania książek i czasopism oraz poprawnego zachowania w bibliotece;  

5) organizowanie konkursów i akcji promujących czytelnictwo;  

6) organizowanie wycieczek do innych bibliotek;  

7) pomoc uczniom w rozwijaniu i utrwalaniu zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych 

młodzieży;  

8) tworzenie gazetki ściennej dotyczącej literatury i sztuki;  

9) informowanie na bieżąco o zakupionych pozycjach;  

10) udzielanie wskazówek i porad czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek;  

2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami:  

1) udział w realizacji zadań programowych szkoły poprzez dostarczanie materiałów na lekcje, 

szkolenia, akademie, itp.  

2) udostępnianie nauczycielom księgozbioru;  

3) organizowanie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej;  

4) uzgadnianie z nauczycielami zakupów nowości, pomocy dydaktycznych – gromadzenie 

zbiorów według ich potrzeb;  

5) uzgadnianie z polonistą i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej listy lektur;  

6) propagowanie nowości czytelniczych z zakresu dydaktyki, metodyki, a także pedagogiki 

specjalnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim tytułów 

zakupionych książek; 

7) akcje ogólnoszkolne; 

8) wspieranie pracy nauczycieli w rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych uczniów;  

3. Zasady współpracy biblioteki z rodzicami:  

1) informowanie o działaniach prowadzonych w bibliotece; 

2) przekazywanie informacji o strukturze zbiorów; 

3) gromadzenie i udostępnianie literatury dotyczącej wychowywania.  

 

§ 67 

Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami 

1. Współpraca biblioteki z innymi bibliotekami polega na: 

1) wymianie doświadczeń; 

2) wzajemnym wspieraniu się; 

3) organizowaniu lekcji bibliotecznych; 

4) organizowaniu konkursów i akcji promujących czytelnictwo;  

5) udostępnianiu informacji bibliotecznej;  
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6) okresowym wypożyczanie książek i publikacji;  

7) podejmowaniu różnorodnych przedsięwzięć rozwijających wrażliwość kulturową; 

8) udziale w samokształceniu nauczycieli bibliotekarzy. 

 

Rozdział XV Organizacja świetlicy szkolnej z uwzględnieniem warunków wszechstronnego 

rozwoju ucznia 

§ 68 

1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na 

czas pracy ich rodziców, organizację odjazdu ze szkoły lub ze względu na inne ważne okoliczności 

wymagające zapewnienia im opieki. 

2. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły w porozumieniu         

z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców i uczniów 

korzystających z zajęć świetlicowych. 

3. Godziny pracy świetlicy podane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego. 

4. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice do sekretariatu szkoły. Wzór 

obowiązującego wniosku określa dyrektor szkoły. 

5. Wnioski o przyjęcie do świetlicy składa się w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka do szkoły.       

W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć także w innym terminie. 

6. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z obowiązującym w świetlicy regulaminem. 

7. Podczas zajęć świetlicowych, zapewnia się uczniom: 

1) bezpieczeństwo i zorganizowaną opiekę wychowawczą; 

2) pomoc w nauce; 

3) warunki wszechstronnego rozwoju; 

4) właściwe warunki do nauki własnej i rekreacji, które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne. 

8. Świetlica  w szczególności organizuje: 

1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie zajęć          

w tym zakresie; 

2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny; 

3) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych; 

4) wyrównywanie szans edukacyjnych; 

5) zajęcia o charakterze wychowawczo – profilaktycznym; 

6) gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej w pomieszczeniach i na świeżym 

powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia; 

7) warunki organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kultury życia 

codziennego; 

8) zajęcia wyrabiające nawyki higieny, czystości promujące zdrowy styl życia; 
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9) zajęcia rozwijające samodzielność i aktywność społeczną; 

10) zajęcia kształtujące umiejętności współdziałania w grupie; 

11) współpracę z nauczycielami i rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej; 

9. Świetlica realizuje działania na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy. 

10. W planie pracy świetlicy występują następujące formy zajęć: czytelnicze, plastyczno – techniczne, 

umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy, zajęcia rekreacyjno – sportowe, zajęcia 

rozwijające zainteresowania i zdolności.  

 

Rozdział XVI Organizacja współdziałania szkoły z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi 

oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 

§ 69 

1. Szkoła aktywnie współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie: 

1) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;  

2) rozpoznawania zaburzeń i odchyleń rozwojowych uczniów; 

3) podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów oraz 

wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

4) pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

5) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych. 

2. Na wniosek rodziców poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydaje opinie między innymi      

w sprawach: 

1) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

2) objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole; 

3) indywidualnego programu lub toku nauki. 

 

§ 70 

1. Praca szkoły opiera się m.in. na współpracy z wieloma instytucjami. Poza poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną należą do nich: 

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia „Medyk” oraz Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej „Unimed”– współpraca polega na organizacji profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad dziećmi objętymi obowiązkiem szkolnym; 

2) władze lokalnymi i samorządowe – współpraca polega na: 

a) nawiązywaniu kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami         

z okazji uroczystości szkolnych; 

b) dofinansowaniu do projektów edukacyjnych i sportowych; 

c) sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez szkołę; 
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d) promocja szkoły na stronie Gminy Susz i BIP; 

3) Policja i Straż Pożarna – współpraca polega na: 

a) działaniach profilaktycznych, prelekcji dla uczniów i rodziców; 

b) przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń 

czyhających na uczniów; sposoby zapobiegania; 

c) prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym; 

d) udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy 

organizowanych pod patronatem tych instytucji; 

4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – współpraca polega na:  

a) rozpoznaniu środowiska ucznia; 

b) finansowaniu posiłków najbardziej potrzebującym uczniom; 

c) udzielaniu doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej; 

d) dofinansowaniu do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich; 

e) wspieraniu rodzin potrzebujących pomocy; 

5) Biblioteka Miejska – współpraca polega na:  

a) wystawy okazjonalne, 

b) spotkania autorskie, 

c) udział uczniów w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez bibliotekę; 

d) prezentacja prac uczniów; 

6) Sanepid – współpraca polega na: 

a) działaniach profilaktycznych, 

b) prelekcji dla uczniów i rodziców; 

7) Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną – współpraca polega na: 

a) udział w akcji ekologicznej „Sprzątania świata”; 

b) wspólne działania ekologiczne dotyczące segregacji śmieci; 

c) organizowanie wycieczek edukacyjnych; 

 

Rozdział XVII Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki 

§ 71 

Współpraca z rodzicami 

1. Głównym celem szkoły i rodziców jest troska o prawidłowy i harmonijny rozwój dzieci, który 

decyduje o przebiegu i rezultatach procesu wychowawczego oraz wpływa na postępy w nauce         

i zachowaniu.  

2. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez: 

1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów; 
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2) prowadzenie konsultacji dla rodziców (dni otwartych), w trakcie których rodzice mogą 

uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielami sposób 

dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego; 

3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych i imprez szkolnych np. jasełka, dzień 

babci i dziadka, dzień wiosny, dzień rodzinny; 

4) włączanie w realizację programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły; 

5) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka. 

2. Cele współpracy: 

1) dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i środowiska 

rodzinnego;  

2) współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów; 

3) podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców; 

4) przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole; 

5) poznawanie oczekiwań rodziców wobec szkoły; 

6) tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a środowiskiem szkolnym.  

3. Rodzice mają prawo do: 

1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla 

innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz 

pozycji ekonomicznej; 

2) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły  

z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka; 

3) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole; 

4) wpływania na politykę oświatową realizowaną w szkole za pośrednictwem rady rodziców; 

5) żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych; 

6) pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych 

uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole; 

7) zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności z wymaganiami 

edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na 

funkcjonowanie jego dziecka w szkole; 

8) pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły; 

9) do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: 

religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie. 

4. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi; 

2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich; 

3) angażować się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole; 
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4) przekazywać wszelkie informację związane z możliwością osiągnięcia wspólnych (tj. domu       

i szkoły) celów edukacyjnych; 

5) osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej; 

6) poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom, i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki 

skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania; 

7) zapewniać regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne; 

8) zapewniać dziecku warunki umożliwiające przygotowywanie się do zajęć; 

5. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o: 

1) objęcie dziecka nauką religii lub etyki; 

2) odroczenie obowiązku szkolnego; 

3) przyspieszenie obowiązku szkolnego; 

4) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem; 

5) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki; 

6) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 

§ 72 

Zasady organizacji kontaktów między szkołą a rodzicami 

1. Spotkania z rodzicami odbywają się według zaplanowanego na dany rok szkolny harmonogramu 

zebrań przedstawionego nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego. 

2. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku 

szkolnego oraz harmonogram spotkań. 

3. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub na 

wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym 

zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły. 

4. O terminie, miejscu i celu każdego spotkania wychowawca informuje rodziców co najmniej 7 dni 

przed zebraniem.  

5. Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa i potwierdzana podpisem na liście obecności w 

dzienniku lekcyjnym.  

6. W przypadku nieobecności z ważnych przyczyn rodzic jest zobowiązany do ustalenia 

indywidualnego kontaktu z wychowawcą w terminie nie później niż 2 tygodnie od zebrania. 

7. Rozmowy indywidualne z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem, dyrektorem odbywają się 

po uprzednim uzgodnieniu terminu.  

8. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem 

szkoły, dyrektorem jest szkoła. 

9. Rodzice mają prawo kontaktowania się z nauczycielami uczącymi ich dziecko, a nauczyciel ma 

obowiązek rzetelnie udzielić potrzebnych informacji, o ile nie zakłóca to przebiegu prowadzonych 

przez nauczyciela zajęć i nie zagraża bezpieczeństwu powierzonych mu uczniów.  
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10. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, wychowawca wzywa rodzica do szkoły poza 

ustalonymi terminami.  

11. Wychowawca oddziału może kontaktować się z rodzicami: osobiście lub telefonicznie. 

12. Rodzice mogą zgłaszać swoje sugestie indywidualnie do dyrektora szkoły lub za pośrednictwem 

przedstawicieli rady rodziców.  

13. Rodzice rzetelnie informują wychowawcę o warunkach bytowych i rodzinnych swoich rodzin z 

uwzględnieniem przejawów patologii społecznych. 

14. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz 

metod opiekuńczo – wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez 

niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 

Rozdział XVIII Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami           

w zakresie działalności innowacyjnej 

§ 73 

1. Szkoła może prowadzić innowacje pedagogiczne z własnej inicjatywy, zwane dalej 

„innowacjami”. 

2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na 

celu poprawę jakości pracy szkoły. 

3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. 

4. Do realizacji planowanych działań innowacyjnych niezbędne warunki kadrowe i organizacyjne 

zapewnia dyrektor szkoły. 

5. Dyrektor szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę w 

przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych. 

6. Innowacja, wymagająca nakładów finansowych, może być podjęta wówczas, gdy organ 

prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań. 

7. Nauczyciele uczestniczą w innowacji dobrowolnie. 

8. Zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji,  

z którymi autorzy innowacji zapoznają radę pedagogiczną.  

9. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w szkole po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji; 

2) opinii rady pedagogicznej; 

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie  

w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 

10. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji. 

11. Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji danej 

innowacji zawarty jest w jej opisie. 
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§ 74 

1. Szkoła współpracuje ze szkołami wyższymi. 

2. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem 

lub – za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub 

szkołą wyższą. 

3. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawuje opiekę nad praktykantem. 

 

Rozdział XIX Organizacja oddziałów przedszkolnych 

§ 75 

Cele i zadania oddziałów przedszkolnych 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju 

dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku 

odkrywanie gromadzonych doświadczeń na drodze wartości jakimi są  prawda, dobro i piękno.   

2. Oddział przedszkolny zapewnia w szczególności:  

1) bezpłatne  nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w oparciu o program 

wychowania przedszkolnego;  

2)  rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3)  zatrudnienie opiekunów posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4)  opiekę, wychowanie, nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości 

oddziałów przedszkolnych, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;  

5)  wspomaganie  rodziny w jej wychowawczej roli; 

6)  kształcenie  uniwersalnych  zasad etycznych  i odpowiedzialności  za swoje czyny. 

3. Zadania oddziału przedszkolnego:  

1) zapewnienie dziecku pełnego rozwoju zgodnie z możliwościami i potrzebami 

psychofizycznymi, z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka; 

2) kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz  

poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku, określonej na zasadach 

zawartych w odrębnych przepisach, zgodnie z przyjętą procedurą udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w szkole; 

4) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi; 

5) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

6) przestrzeganie  praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o  tych prawach; 
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7) organizowanie bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki; 

8) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, promocji oraz ochrony zdrowia; 

9) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                     

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

10) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek        

w poczuciu bezpieczeństwa; 

11) wspieranie samodzielnego poznawania świata; 

12) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka; 

13) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo; 

14) przygotowywanie do radzenia sobie z emocjami, uczuciami własnymi i innych ludzi; 

15) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

16) tworzenie warunków umożliwiających prezentowanie wytworów swojej pracy; 

17) współdziałanie z rodzicami i instytucjami na rzecz tworzenia warunków umożliwiających 

rozwój tożsamości dziecka; 

18) stwarzanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych; 

19) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

20) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 

obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

4. Cele wychowania przedszkolnego, realizowane są w ramach następujących obszarów rozwoju 

dziecka: 

1) fizyczny; 

2) emocjonalny; 

3) społeczny; 

4) poznawczy. 

§ 76 

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka 

1. W ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oddział przedszkolny: 

1) kształtuje i rozwija aktywność twórczą dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, 

ruchowej i werbalnej.  

2) umożliwia dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata.  

3) stwarza dziecku warunki umożliwiające nabywanie umiejętności poprzez działanie, 

odkrywanie, badanie, eksperymentowanie.  
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4) wspomaga w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej.  

5) buduje system wartości.  

6) prowadzi działalność diagnostyczną w zakresie rozwoju wychowanków.  

7) ukierunkowuje rozwój dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe. 

8) wykorzystuje w pracy wychowawczo - dydaktycznej osiągnięcia nowoczesnej dydaktyki         

w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy.  

9) stosuje w pracy z dzieckiem różnorodne formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb 

dzieci.  

10) umożliwia dzieciom naukę zachowań społecznych.  

11) organizuje proces wychowawczo – dydaktyczny i opiekuńczy z uwzględnieniem                        

i przestrzeganiem praw dziecka.  

12) integruje dzieci zdrowe i niepełnosprawne.  

 

§ 77 

Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole 

1. W ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka oddział przedszkolny: 

1) uzgadnia i ujednolica kierunki oddziaływań wychowawczych; 

2) stwarza atmosferę, w której dzieci i dorośli czują się dobrze; 

3) wzmacnia więzi uczuciowe z rodziną;  

4) pomaga rodzicom w opiece nad dziećmi;  

5) kształtuje czynną postawę dziecka wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa; 

6) rozwija sprawność ruchową dzieci; 

7) stwarza warunki do nabywania przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania         

i kreślenia symboli graficznych, poznawania podstawowych pojęć matematycznych;  

8) integruje treści edukacyjne; 

9) zapewnia osiągnięcie przez dziecko „gotowości szkolnej” rozumianej jako efekt rozwoju          

i uczenia się.  

 

§ 78 

Organizacja zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych 

1. Do oddziału przedszkolnego, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 

Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu 

edukacyjno – terapeutycznego.  
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3. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym opiekunowie uczący w oddziale przedszkolnym 

zapewniają: 

1) pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne; 

3) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.  

 

§ 79 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział przedszkolny szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli zwanemu dalej „opiekunem oddziału przedszkolnego” 

2. Opiekunowie oddziałów przedszkolnych sprawują opiekę nad dziećmi, dostosowując metody            

i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

3. Za bezpieczeństwo dzieci w oddziałach przedszkolnych odpowiedzialni są dyrektor szkoły             

i uczący tam opiekunowie oddziału przedszkolnego. 

4. Oddziały przedszkolne zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć 

prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez: 

1) realizację przez opiekunów oddziałów zadań zapisanych w niniejszym statucie; 

2) przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;  

3) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza 

terenem oddziału przedszkolnego; 

4) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 

5) wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do 

udzielania pierwszej pomocy; 

6) spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania 

pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci; 

7) dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci, 

instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty; 

8) ogrodzenie terenu oddziału przedszkolnego; 

5. W swoich działaniach oddziały przedszkolne stosują obowiązujące przepisy bhp                             

i przeciwpożarowe,  w szczególności poprzez: 

1) dokonywanie kontroli obiektów oddziałów przedszkolnych pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu; 

2) oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

3) opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych; 

4) umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych. 
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§ 80 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do oddziału przedszkolnego na godzinę 7:05. 

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do oddziału przedszkolnego zobowiązana jest rozebrać je  

w szatni i osobiście przekazać opiekunowi oddziału przedszkolnego. 

3. Opiekun oddziału przedszkolnego nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców przed wejściem do oddziału przedszkolnego, w szatni, przed 

zamkniętymi drzwiami sali. 

4. Do oddziału przedszkolnego nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, 

wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu 

zdrowia dziecka, opiekun oddziału przedszkolnego ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego 

o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. 

5. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną 

osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim pisemnym zgłoszeniu 

takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub opiekuna oddziału.  

6. Dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, gwarantujące, zdaniem rodziców 

bezpieczeństwo. Posiadać ono musi upoważnienie od rodzica oraz legitymację  szkolną. Rodzice 

składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci 

po opuszczeniu przez nie terenu oddziałów przedszkolnych. 

7. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców oraz 

imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem dowodu osobistego oraz deklarację zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.   

8. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 

tożsamości i na żądanie opiekuna oddziału przedszkolnego okazać go. W sytuacjach budzących 

wątpliwości opiekun oddziału przedszkolnego kontaktuje się z rodzicami dziecka. 

9. Opiekun oddziału przedszkolnego może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod 

wpływem alkoholu, środków odurzających). 

10. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor szkoły. 

Dyrektor szkoły podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami 

lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, które będą w stanie zapewnić mu pełne 

bezpieczeństwo. 

11. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicami lub osobami upoważnionymi     

w sytuacji opisanej w pkt. 10 dyrektor szkoły zobowiązany jest powiadomić najbliższy komisariat 

policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.  
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12. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziałów 

przedszkolnych, opiekun oddziału przedszkolnego zobowiązany jest powiadomić telefonicznie 

rodziców o zaistniałym fakcie. 

13. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu 

pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, opiekun oddziału przedszkolnego 

zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły o niemożności skontaktowania się z rodzicami 

dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu. 

14. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone orzeczeniem sądu. 

15. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować opiekuna oddziału przedszkolnego o 

kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach 

zakaźnych. 

16. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi medyczne              

z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Opiekunowi nie wolno podawać 

dzieciom żadnych leków. 

17. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do oddziałów przedszkolnych 

w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed opiekunem oddziału przedszkolnego. 

18.  Opiekun danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców 

o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka. 

19. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania 

zawiadomienia o jego chorobie. 

20. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z oddziału przedszkolnego 

w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania            

z oddziałów przedszkolnych podejmuje dyrektor szkoły. 

 

§ 81 

Współpraca z rodzicami 

1. Oddziały przedszkolne ściśle współpracują z domem rodzinnym dzieci, uwzględniając przede 

wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak 

potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, 

aktywności i samodzielności. 

2. Opiekunowie oddziałów przedszkolnych podejmują działania z rodzicami dzieci w celu 

wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego  procesu wychowawczego.    

3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i opiekunów, poświęconych wymianie informacji     

i dyskusji na tematy wychowawcze, zależy od opiekuna prowadzącego oddział oraz rodziców. 

Zebrania oddziałów powinny być organizowane nie rzadziej niż pięć razy w roku szkolnym. 

4. Opiekunowie oddziałów przedszkolnych współpracują z rodzicami poprzez: 
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1) organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych przez dyrektora szkoły, które 

dotyczą  spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych szkoły i oddziałów 

przedszkolnych; 

2) organizację zebrań oddziałów wg harmonogramu szkolnego, które pozwalają ukierunkować     

i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci           

w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju                   

i predyspozycji; 

3) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych  

z dyrektorem szkoły, opiekunami, specjalistami w zależności od potrzeb w trakcie, których 

rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z opiekunem 

sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogiczno – 

psychologicznego;  

4) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Powitanie wiosny, Dzień Babci        

i Dziadka,  Dzień Mamy  i Taty, Jasełka, Dzień Dziecka,  wycieczki, imprezy plenerowe i 

inne z udziałem rodziców; 

5) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną; 

6) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci; 

7) organizowanie zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób 

poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję 

obserwować własne dziecko w działaniu; 

8) organizowanie akcji charytatywnych. 

 

§ 82 

Obowiązki rodziców 

1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw 

Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 

2) współpraca z opiekunem oddziału w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – 

dydaktycznych rodziny i oddziału przedszkolnego; 

3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych 

czynności samoobsługowych; 

4) wychowywanie dziecka w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi; 

5) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców; 

6) przyprowadzanie dziecka do oddziału przedszkolnego w dobrym stanie zdrowia; 

7) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być 

istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety; 
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8) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka; 

9) zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej         

1 miesiąca); 

10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego osobiście lub przez 

upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 

11) przestrzeganie godzin pracy oddziału przedszkolnego; 

12) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia; 

13) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia; 

14) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola; 

15) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez oddziały przedszkolne; 

16) bezzwłoczne informowanie nauczyciela o zmianach telefonu kontaktowego i adresu 

zamieszkania; 

17) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń. 

 

§ 83 

Prawa rodziców 

1. Rodzice i opiekunowie oddziałów przedszkolnych zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu 

skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego 

rozwoju. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla 

innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz 

pozycji ekonomicznej; 

2) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie oddziału 

przedszkolnego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka; 

3) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w oddziale 

przedszkolnym; 

4) zapoznania się z realizowanymi w oddziale przedszkolnym programami oraz zadaniami 

wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym 

oddziale; 

5) zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności ze statutem 

szkoły, regulaminem rady rodziców i innymi dokumentami mającymi wpływ na 

funkcjonowanie jego dziecka w oddziale przedszkolnym; 

6) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów 

swojego dziecka; 

7) uzyskiwania porad i wskazówek od opiekuna oddziału przedszkolnego, w celu rozpoznawania 

przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy; 
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8) wybierania swojej reprezentacji w formie przedstawicieli do rady rodziców; 

9) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami; 

10)  udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych. 

 

§ 84 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3–6 lat, czyli do momentu rozpoczęcia przez 

nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do 

przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat. 

2. Szczególnie uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 to dziecko spełniające następujące 

warunki: 

1) zdrowe, 

2) z komunikatywną mową, 

3) sygnalizujące potrzeby fizjologiczne, 

4) samodzielne na poziomie dziecka trzyletniego. 

3. Na wniosek rodzica i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, dyrektor 

szkoły może odroczyć dziecko od spełniania obowiązku szkolnego. 

4. Odroczenie dziecka od spełniania obowiązku szkolnego może być udzielone na jeden rok szkolny. 

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem 

przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych 

dzieci może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,          

w którym dziecko kończy 9 lat. 

6. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania 

przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości 

psychofizycznych. Dostosowanie następuje  na podstawie opracowanego dla wychowanka 

indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte      

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.  

7.  W zależności od rodzaju niepełnosprawności opiekunowie oddziałów przedszkolnych zapewniają 

wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.  

 

§ 85 

Organizacja pracy i czas pracy oddziałów przedszkolnych 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych 

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

2. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach od 7:05 

do 12:05 w dni robocze, od poniedziałku do piątku (plus godzina religii). Czas pracy oddziałów 
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przedszkolnych może zostać wydłużony na wniosek rodziców dzieci, po wyrażeniu zgody przez 

organ prowadzący. 

3. Nauka w oddziałach przedszkolnych jest bezpłatna. 

4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.  

5. W oddziałach przedszkolnych zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom powierzając opiekę 

każdego oddziału jednemu opiekunowi.  

6. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych trwa 60 minut.  

7. Czas prowadzonych zajęć religii dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci 5–6 letnich 

i wynosi około 30 minut.  

8. W czasie zajęć poza terenem szkoły opiekę nad dziećmi sprawuje opiekun oddziału 

przedszkolnego. Może on mieć pod opieką nie więcej niż 15 dzieci. Jeżeli liczba dzieci jest 

większa, Dyrektor szkoły wyznacza drugiego opiekuna. 

9. Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład 

stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Uwzględnia on wymagania 

zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań 

rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć 

dodatkowych prowadzonych przez opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekunowie, którym powierzono opiekę nad danym 

oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, 

możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku 

zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców. 

11. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, 

grach i zabawach zarówno w budynkach oddziałów przedszkolnych, jak i na świeżym powietrzu.  

 

§ 86 

Formy działalności oddziałów przedszkolnych 

1. Podstawową formą działalności oddziałów przedszkolnych są: 

1) obowiązkowe zajęcia z całą grupą wynikające z realizacji podstawy programowej; 

2) zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu; 

3) spontaniczna działalność dzieci; 

4) proste prace porządkowe; 

5) czynności samoobsługowe; 

6) wycieczki i uroczystości w oddziale przedszkolnym; 

7) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach; 

8) zajęcia specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz wspomagające 

rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. 
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§ 87 

1. Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola. 

2. W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki 

zainteresowań to: kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy.  

3. Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze 

specyfiką przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia. 

4. Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym 

powietrzu.  

§ 88 

1. W oddziale przedszkolnym dzieci 6 – letnich w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się 

naukę religii w oparciu o odrębne przepisy prawa. 

2. Nauka religii odbywa się za pisemną zgodą rodziców.  

3. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu. 

4. Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii zapewnia się opiekę opiekuna oddziału 

przedszkolnego. 

5. Nauczyciela religii – księdza uczącego w oddziale przedszkolnym zatrudnia się wyłącznie na 

podstawie imiennego pisemnego skierowania do szkoły w której ten oddział funkcjonuje, 

wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego – przez właściwego biskupa diecezjalnego. 

 

§ 89 

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych 

1. W oddziałach przedszkolnych zatrudnieni są opiekunowie posiadający kwalifikacje pedagogiczne  

do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. 

2. Opiekun oddziału przedszkolnego planuje i prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i 

opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora 

szkoły programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje 

godność dziecka i respektuje jego prawa. 

3. Do zadań opiekuna oddziału przedszkolnego należy w szczególności: 

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się 

w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności; 

2) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez oddział 

przedszkolny; 

3) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem 

prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego 

realizowanego w oddziale przedszkolnym i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego 

zachowania i rozwoju.  
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4) opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej w oparciu              

o podstawę programową w formie tabeli.  

a) w planowaniu miesięcznym i dziennym należy przestrzegać przemienności, działań 

wymagających koncentracji i wysiłku umysłowego ze swobodą działalności dzieci. 

b) miesięczny plan pracy powinien być elastyczny, dopuszczający możliwość modyfikacji, 

realny, dostosowany do możliwości dzieci i przedszkola.  

c) plan podlega analizie pod kątem jego realizacji w sposób wybrany przez opiekuna 

oddziału przedszkolnego.  

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji  – obserwacja pedagogiczna 

zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna); 

6) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)   

z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Opracowanie 

analizy gotowości szkolnej ma celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które 

mogą pomóc: 

a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki    

w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji w jakich obszarach powinni  wesprzeć 

swoje  dziecko, 

b) opiekunom w opracowaniu planu pracy indywidualnej i zespołowej wspomagającego 

rozwój dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole, 

c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane 

dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

7) realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły; 

8) właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania       

i wychowania; 

9) troska i odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci podczas pobytu 

w oddziałach przedszkolnych i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.; 

10) wybór i przedstawienie dyrektorowi szkoły programu wychowania przedszkolnego do użytku 

lub opracowanie programu; 

11) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną i opiekę 

zdrowotną; 

12) doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez 

uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

13) organizacja i tworzenie warsztatu pracy, dbałość o pomoce dydaktyczne i wyposażenie 

oddziałów przedszkolnych oraz wystrój sali; 
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14) rzetelne, systematyczne  przygotowywanie się do pracy z dziećmi; 

15) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami; 

16) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

17) przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy; 

18) współpracuje ze specjalistami zatrudnionymi w szkole i świadczącymi pomoc psychologiczno 

– pedagogiczną dzieciom w oddziałach przedszkolnych; 

19) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

20) czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał; 

21) udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości 

pracy szkoły i oddziałów przedszkolnych oraz opracowania dokumentacji wewnętrznej; 

22) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

23) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

4. Opiekun oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego 

opiece dzieci w godzinach pracy oddziału przedszkolnego. Opiekun jest zobowiązany: 

1) przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać wymagane 

szkolenia; 

2) sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) 

przed rozpoczęciem tych zajęć. Jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, opiekun 

oddziału przedszkolnego ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora szkoły. Do czasu 

usunięcia zagrożenia opiekun ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. 

3) niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie 

powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć; 

4) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać  

z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci; 

5) udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby; 

6) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora szkoły w przypadku zauważenia 

niepokojących objawów chorobowych; 

7) zgłaszać dyrektorowi szkoły wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren oddziału przedszkolnego; 

8) przestrzegać procedur obowiązujących w oddziałach przedszkolnych a zwłaszcza procedury 

dotyczącej zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci, w szczególności 

przyprowadzania dzieci zdrowych do przedszkola.  

5. Za organizację  i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby 

prowadzące te zajęcia. 
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§ 90 

Prawa dzieci 

1. Oddziały przedszkolne stwarzają warunki pobytu dziecka z zapewnieniem prawa do: 

1) bezpieczeństwa, 

2) ochrony przed przemocą, 

3) ochrony i poszanowania ich godności , 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania. 

2. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  

a w szczególności prawo do: 

1) znajomości swoich praw, 

2) miłości, 

3) akceptacji takim, jakim jest, 

4) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 

5) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, 

6) pomocy w aktywnym kształtowaniu kontaktów społecznych, 

7) zabawy i wyboru towarzysza zabaw, 

8) pewności, że osoby najbliższe pomogą mu w każdej sytuacji, 

9) badania, eksperymentowania i tworzenia, 

10) prawdy, 

11) ochrony zdrowia, 

12) wypoczynku, 

13) wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, 

14) korzystania z dóbr kultury, 

15) informacji. 

§ 91 

Obowiązki dzieci 

1. W oddziale przedszkolnym wspólnie z dziećmi ustalane są normy zachowania. Dziecko ma 

obowiązek: 

1) przestrzegać zawartych umów, 

2) dbać o swoja i szanować cudzą własność i nie niszczyć jej, 

3) nie krzywdzić siebie i innych, 

4) nie urządzać niebezpiecznych zabaw, 

5) nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie, 

6) szanować sprzęt i zabawki będące własnością przedszkola. 
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§ 92 

1. Dziecko powinno przyjść do oddziału przedszkolnego czyste, starannie uczesane i ubrane w strój 

wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być 

dostosowana do warunków atmosferycznych. 

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, worek ze strojem gimnastycznym, komplet 

ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane. 

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek ani rzeczy wartościowych.  

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione. 

 

§ 93 

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego 

1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka   

z listy dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w sytuacjach gdy: 

1) nieobecność dziecka trwa ponad 1 miesiąc i jest nieusprawiedliwiona; 

2) zachowania dziecka stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa jego i innych dzieci,                

z zastrzeżeniem, że przed podjęciem decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków 

zostały podjęte i wykorzystane wszelkie możliwe formy pomocy dziecku, które nie 

przyniosły pożądanych rezultatów lub rodzice odmówili współpracy w tym zakresie; 

3) rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu. 

2. Dyrektor szkoły po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust.1. 

zwołuje zebranie rady pedagogicznej, którą zapoznaje z podjętymi działaniami ustalającymi  

przyczyny  skreślenia dziecka z listy.   

3. Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może podjąć uchwałę w danej sprawie, 

zgodnie ze swoim  regulaminem i wykonanie uchwały powierza dyrektorowi szkoły. 

4. Dyrektor szkoły wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, 

którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

5. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora szkoły do organu prowadzącego w ciągu 14 

dni od jej otrzymania. 

6. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do oddziału przedszkolnego, 

chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, które występują    w sytuacjach 

wynikających z art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

§ 94 

Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którego stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do oddziału przedszkolnego, może być objęte 

indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub na wniosek rodzica nauczaniem domowym.  
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2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga zgody 

organu prowadzącego. 

3. Nauczanie domowe udzielane jest na wniosek rodzica decyzją dyrektora i nie wymaga zgody 

organu prowadzącego. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora szkoły wraz  

z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka 

indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.  

5. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany  

w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego.  

6. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie 

zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.  

7. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez opiekuna oddziału 

przedszkolnego lub dwóch opiekunów w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. 

8. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające  

z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych        

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego.  

9. Dyrektor szkoły, na wniosek opiekuna oddziału przedszkolnego prowadzącego zajęcia 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji 

niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w którym są 

organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.  

11. Dziecku objętemu indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor szkoły umożliwia 

udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach 

przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. 

 

§ 95 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci z oddziałów 

przedszkolnych na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno –

pedagogicznej.  

2. Pomoc udzielana jest dzieciom oddziałów przedszkolnych, ich rodzicom oraz opiekunom. 

3. W oddziałach przedszkolnych pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie 

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

w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
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2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć     

o charakterze terapeutycznym; 

3) porad i konsultacji; 

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

5) warsztatów i szkoleń. 

4. W oddziałach przedszkolnych pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest rodzicom      

w postaci porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych jest 

dobrowolne i nieodpłatne. 

7. Dyrektor szkoły planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – 

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

w których poszczególne formy będą realizowane. 

8. Opiekunowie oddziałów przedszkolnych na podstawie przeprowadzonej diagnozy rozpoznają 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne każdego dziecka. 

9. Opiekunowie oddziałów przedszkolnych po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a w przypadku dziecka posiadającego 

opinię po zapoznaniu się z zaleceniami PPP, planują udzielanie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w formie bieżącej pracy z dzieckiem w grupie przedszkolnej. W przypadku 

konieczności objęcia dziecka zajęciami specjalistycznymi zgłaszają to dyrektorowi szkoły. 

10. Po dokonaniu diagnozy przedszkolnej opiekun tworzy plan pracy zespołowej dla dzieci mających 

jednorodne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne oraz indywidualne dla 

dzieci wymagających pracy indywidualnej. 

11. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie     

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest 

zadaniem zespołu. Zespół tworzy się niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

12. W skład zespołu wchodzą opiekunowie i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem. Pracę 

zespołu koordynuje opiekun oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko, albo 

opiekun lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

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

szkolnym. 

14. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznej – 

pedagogicznej, w tym w szczególności: 
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1) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej           

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne; 

2) określenie zalecanych form i sposobów udzielania dziecku pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dziecka, a także z uwzględnieniem zaleceń zawartych               

w orzeczeniu. 

15. Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy pomocy będą realizowane. 

16. O ustalonych dla dziecka formach, sposobach wymiarze i okresie udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców lub 

opiekunów prawnych.  

17. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez 

dyrektora przedszkola formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

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

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. Rodzice otrzymują kopię programu. 

18. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania dziecka.  

19. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu. 

20. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu. 

21. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

2) na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka – inne osoby, w szczególności lekarz, 

psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

22. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na spotkaniu zespołu. 

 

Rozdział XXI Funkcjonowanie szkoły w wyjątkowych sytuacjach ograniczenia 

funkcjonowania szkoły 

§ 96 

1. Dyrektor Szkoły w wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, np. z powodu 

epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia pracowników i uczniów, wprowadza szczególne 

rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkoły: 

1) organizuje posiedzenia Rady Pedagogicznej online; 

2) dopuszcza zdalne podejmowanie uchwał i innych decyzji przez Radę Pedagogiczną, bez 

konieczności fizycznego zbierania się rady; 

3) wprowadza szczególne sposoby nauczania, w tym nauczanie w formie hybrydowej lub 
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zdalnej; 

4) ogranicza bezpośredni kontakt z rodzicami, komunikuje się z rodzicami poprzez dziennik 

elektroniczny, telefon, email. 

2.  Ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły wprowadzane są na podstawie przepisów wydanych 

przez ministra właściwego do spraw oświaty. 

 

§ 97 

1. Szczegółowe zasady pracy szkoły w systemie hybrydowym i zdalnym ustala Dyrektor Szkoły. 

2. System nauki hybrydowej polega na zamiennym prowadzeniu zajęć dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych w formie stacjonarnej w szkole i nauczaniu zdalnym. 

3. Nauczanie zdalne realizowane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

4. Sposoby komunikowania się nauczycieli z rodzicami i uczniami w przypadku ograniczenia 

funkcjonowania szkoły odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, platformę MS Teams, 

email,   messenger,   telefonicznie   w   terminach   ustalonych   przez   Dyrektora i nauczycieli. 

5. Zajęcia edukacyjne prowadzone w formie nauczania zdalnego odbywają się zgodnie z 

ustalonym planem zajęć, podczas zajęć realizowana jest podstawa programowa. 

6. Uczeń  ma  obowiązek  uczestniczyć  w  zajęciach  edukacyjnych  prowadzonych   w systemie 

hybrydowym i zdalnym 

 

§ 98 

1. Nauczyciel monitoruje i ocenia postępy uczniów poprzez zadania domowe pisemne, zadania na 

eplatformach, testy, sprawdziany, doświadczenia, prace plastyczne lub inne ustalone przez 

nauczyciela. 

2. Nauczyciel informuje uczniów o terminach przesyłania przez nich zadań, prac pisemnych, prac 

plastycznych, doświadczeń lub innych ustalonych przez nauczyciela. 

3. Nauczyciel informuje ucznia o uzyskanych przez niego ocenach za pomocą edziennika lub w 

inny ustalony przez nauczyciela sposób. 

4. W przypadku pracy zdalnej wagi ocen mogą ulec modyfikacji, o zmianach poinformuje uczniów 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne. 

 

§ 99 

1. Na ocenę zachowania ucznia ma wpływ wywiązywanie się z obowiązków takich jak: 

1) przestrzeganie procedur, regulaminów i zarządzeń związanych ze szczególną sytuacją; 

2) terminowość przesyłanych prac; 

2) samodzielność; 

3) systematyczność; 

4) gotowość do pracy online; 
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5) bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych; 

6) zdalna pomoc kolegom w nauce. 

2. Rodzice zobowiązani są do poinformowania wychowawcy o nieobecności ucznia na zajęciach 

prowadzonych zdalnie z podaniem przyczyny poprzez dziennik elektroniczny, email lub telefon.  

 

Rozdział XX Postanowienia końcowe 

§ 100 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, 

opiekunów oddziałów przedszkolnych i innych pracowników szkoły.  

2. Statut został uchwalony 27 sierpnia 2020r. 

3. Statut jest dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły. Jest udostępniany wszystkim 

zainteresowanym osobom. 

4. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ prowadzący          

i organ nadzoru pedagogicznego. 

5. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały. 

6. Dyrektor opracowuje tekst ujednolicony statutu nie rzadziej niż po trzech zmianach. 

7. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi 

przepisami. 


