
STATUT
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OBLEKONIU

 Niniejszy Statut został opracowany na podstawie: 
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. 
zm.), 
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO 
OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), 
3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),
4) konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 
5) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „zasad techniki 
prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), 
6) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz. U. 2017., poz. 1534), 
7) rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017, poz.1646), 
8) rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015, poz. 1113 ze zm.), 
9) rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1578),
10) rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 
(Dz. U. z 2014, poz. 1157 ze zm.), 
11) rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz.
155 z późn. zm.), 
12) rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 
(Dz. U. z 2017., poz. 1616), 
13) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 
r. nr 6, poz. 69 ze zm.), 
14) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017.,poz. 1591), 
15) rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w 
tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w syopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. , 
poz.356), 
16) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977, ze zm.), 
17) rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli - 
podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649). 



Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1
Informacje ogólne

§ 1.

1. Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji
Młodzieży  Wiejskiej  w  Oblekoniu,  zwana  dalej  „Szkołą  Podstawową”  jest  szkołą
publiczną, która:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych  
    przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
    ogólnego i   podstawę wychowania przedszkolnego; 
5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
    przeprowadzania   egzaminów.

2. Szkoła Podstawowa używa nazwy w pełnym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa im.  
       Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w  
       Oblekoniu”. 
3. Używany skrót nazwy: Szkoła Podstawowa  w Oblekoniu.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pacanów.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty 
       w Kielcach.

    6.     Siedziba Szkoły Podstawowej mieści się w Oblekoniu, w budynku oznaczonym   
            numerem 73.
    7.     Ilekroć w dalszych zapisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Fundacji Zofii
     i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu , 

 2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii
      i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu; 
 3) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim
      – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;
4)   uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich
      rodziców lub prawnych opiekunów; 
5)  wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów lub oddziały łączone w Szkole; 
6)  organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Pacanów;
7)  organie nadzoru pedagogicznego – należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty 

w Kielcach. 
 8.   Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Oblekoń, Trzebica, Podwale.
 9.   Szkoła prowadzi:

1)  oddział zerowy;
2)  oddziały I-III- I etap edukacyjny;
3)  oddziały IV-VIII- II etap edukacyjny.

 10. Szkołą kieruje dyrektor powołany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Szkoła używa pieczęci i stempli urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 12. Na pieczątkach i stemplach urzędowych oprócz nazwy szkoły w pełnym brzmieniu  
       może być  używany czytelny skrót nazwy szkoły.
 13. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.



 14. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej 
       dostępności.
 15. Szkoła posiada ceremoniał. 
 16. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną ze środków budżetu Gminy Pacanów. 
 17. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 
 18. Szkoła prowadzi księgowość, w tym rachunek dochodów jednostek budżetowych. 
 19. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób 
       dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów określają odrębne
       przepisy. 
 20. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Szkołę informacji w zakresie 
       nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane
       opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 
 21. W Szkole może być prowadzona innowacyjna i eksperymentalna działalność 
       pedagogiczna na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
 22. Organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci 
       mogą, za zgodą Dyrektora, prowadzić w Szkole działalność opiekuńczo –   
       wychowawczą w formie zajęć pozalekcyjnych.

Rozdział 2
Misja  i wizja szkoły, model absolwenta

§1.

Placówka nasza  pragnie  dać  wszystkim uczniom szansę  wszechstronnego rozwoju  w
oparciu o ich naturalną aktywność, talenty i możliwości tak, aby chcieli poznawać świat,
ludzi  i  siebie oraz by potrafili  godzić dobro i  wolność własną z dobrem i wolnością
innych. 
Misja szkoły realizowana jest w oparciu o następujące wartości wychowawcze: 
1)  Poszanowanie godności własnej i praw każdego człowieka;
2)  Poszanowanie wspólnego dobra; 
3)  Wrażliwość i odróżnianie dobra od zła; 
4)  Komunikatywność i umiejętność słuchania innych; 
5)  Samodzielność w pełnieniu ról społecznych; 
6)  Poczucie więzi z krajem i regionem oraz szacunek dla innych kultur i narodowości;
7)  Umiejętność dbania o rozwój swoich talentów i zainteresowań; 
8)  Dbałość o swoje zdrowie. 

Szkoła nasza jest  placówką, w której panuje pozytywny klimat, sprzyjający pojawianiu
się pozytywnych emocji. W swojej codziennej pracy nauczyciele i wychowawcy chętnie
korzystają  z  różnych  nowoczesnych  technologii  informacyjnych  i  komunikacyjnych,
aktywizują uczniów do pracy stosując różnorodne metody i formy pracy, uwzględniając
zasady  indywidualizacji.  Przede  wszystkim w naszej  szkole  dbamy o  podmiotowość
ucznia  i  maksymalne  zaangażowanie  go  w  obieranie  kierunku  swojego  rozwoju.
Pragniemy, aby nasi uczniowie byli obywatelami,  którzy mają wykształcone poczucie
więzi z regionem i krajem przy jednoczesnej tolerancji wobec innych tradycji, kultury i
narodowości.  Ponadto  chcemy,  aby  pełnili  role  społeczne  z  zachowaniem  zasad
wspólnego  dobra,  zachowując  przy  tym  umiejętność  odróżniania  dobra  od  zła  i
wszelkich zasad właściwej komunikacji. Zależy nam aby nasi przyszli absolwenci byli
wrażliwi na kwestie zdrowia i umiejętnie dbali o rozwój swoich talentów i zainteresowań
z jednoczesną chęcią niesienia pomocy innym, szczególnie potrzebującym.



§ 2.

Absolwent szkoły podstawowej jest: 
1. Odpowiedzialny za siebie i innych, 
2.  Aktywny i twórczy, 
3. Ciekawy świata, poszukujący, 
4.  Kulturalny, tolerancyjny, ale asertywny, 
5.  Otwarty na innych.
Potrafi: 
1. Prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, 
2. Żyć z innymi i dla innych, 
3.  Odróżniać dobro od zła, 
4.  Przyjmować słuszne argumenty, ale i umiejętnie bronić własnych poglądów, 
5.  Wykorzystać posiadana wiedzę w praktyce. 
Zna i stosuje: 
1. Podstawowe normy etyczne, moralne, społeczne, 
2. Zasady zdrowego stylu życia. 

Dział II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

Rozdział 1
Cele Szkoły

§ 1.

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:
Ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając
treści  zawarte  w  programie  wychowawczo-profilaktyczny  Szkoły  dostosowanym  do
potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska. 
2. Celem szkoły jest: 

1) zapewnienie  uczniom  warunków  umożliwiających  pełny  rozwój  umysłowy,
moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi  i  edukacyjnymi  oraz  predyspozycjami,  możliwościami
psychofizycznymi  w  warunkach  poszanowania  ich  godności  osobistej  oraz
wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

2) wprowadzenie uczniów w świat kultury, sztuki i nauki wybranych dyscyplin na
poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie; 

3) zapewnienie  uczniom  warunków  umożliwiających  zdobycie  wiedzy  i
umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania  świadectwa  ukończenia  szkoły  oraz
złożenia egzaminów końcowych; 

4) wyposażenie  uczniów  w  wiedzę  i  umiejętności  stosownie  do  ich  rozwoju  i
zdolności; 

5) stworzenie  uczniom  warunków  umożliwiających  rozwój  ich  talentów  i
zainteresowań społecznych, artystycznych oraz sportowych; 

6) rozwijanie umiejętności społecznych, dążenie do umacniania w uczniach wiary
we własne siły i możliwości, w osiąganie sukcesów oraz dążenia do osiągania
celów; 

7) rozwijanie  wrażliwości  moralnej  uczniów,  otwartości  na  poglądy  i  potrzeby
innych ludzi; 

8) dążenie do umacniania w uczniach poczucia tożsamości narodowej, kulturowej,
historycznej i etnicznej; 



9) rozwijanie  w  uczniach  umiejętności  poznawania  siebie  oraz  otoczenia
rodzinnego,  społecznego,  kulturowego,  technicznego  i  przyrodniczego
dostępnego doświadczeniu ucznia; 

10)kształtowanie  u  uczniów  postaw  przedsiębiorczości  i  kreatywności
sprzyjających  aktywnemu  uczestnictwu  w  życiu  gospodarczym  poprzez
stosowanie  w  procesie  kształcenia  innowacyjnych  rozwiązań  programowych,
organizacyjnych lub metodycznych; 

11)rozbudzanie  potrzeb  korzystania  z  dzieł  myśli  ludzkiej  i  dóbr  kultury,
rozwijanie  wrażliwości  estetycznej  oraz  zdolności  twórczego  myślenia,
zachęcanie uczniów do samokształcenia; 

12)ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca
w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych; 

13)kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności
ich rozwiązywania; 

14)kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi  
    indywidualnemu i społecznemu. 

Rozdział 2
Zadania Szkoły

§ 1.

Zadaniem szkoły jest: 
1) zapewnienie  opieki  i  wspomagania  w  rozwoju  dziecka  w  przyjaznym,

bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;
2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka,  troska o zapewnienie równych

szans; 
3) dostosowanie  treści,  metod  i  organizacji  nauczania  do  psychofizycznych

możliwości uczniów; 
4) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, 
5) podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 
6) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

dzieci; 
7) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej,

muzycznej i ruchowej;
8) inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć; 
9) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz

zachowań prozdrowotnych;
10) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju;
11) stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności;
12) kształtowanie patriotyzmu oraz postawy dociekliwości i refleksyjności; 
13) kształtowanie  u  uczniów  postaw  przedsiębiorczości  sprzyjających  aktywnemu

uczestnictwu w życiu gospodarczym;
14) systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą,

agresją  i  zapobieganie  tym  zjawiskom,  podejmowanie  działań  z  uczniami,  u
których  zespół  zjawisk  psychicznych  i  oddziaływań  środowiskowych  stwarza
wysokie prawdopodobieństwo uzależnień; 

15) prowadzenie  edukacji  prozdrowotnej,  promowanie  zdrowia  psychicznego,
współdziałanie  z  poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi  i  poradniami
zdrowia psychicznego lub innymi poradniami specjalistycznymi, także z policją i
sądem; 



16) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

17) współdziałanie z rodzicami, rodziną i wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
18) realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły; 
19) podejmowanie  odpowiednich  kroków  w  celu  zapobiegania  wszelkiej

dyskryminacji.

Rozdział 3
Sposoby realizacji celów i zadań Szkoły

§ 1.

  1.Sposoby realizacji celów i zadań Szkoły są określone przez: 
1) Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników 
2) Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny;
3) Prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych,  zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych oraz zajęć rewalidacyjnych;
4) Prowadzenie lekcji religii lub etyki;
5) Prowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie;
6) Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracę z  GOPS,  

Powiatowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,  Komisariatem Policji oraz 
innymi instytucjami niosącymi pomoc szkole;

7) Organizowanie nieodpłatnej pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla 
ucznia, rodzica i nauczycieli.

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą
podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych
zgodnie z   przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej. 

Rozdział 4
Bezpieczeństwo i higiena pracy

§1.

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do  
   szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie  uczniom  przebywającym  w  szkole  opieki  przez  nauczycieli  oraz
innych pracowników szkoły;

2) organizowanie  przed  lekcjami  i  w  czasie  przerw  dyżurów  nauczycielskich  na
korytarzach –zasady ich pełnienia i organizację określa regulamin dyżurów;

3) omawianie  zasad  bezpieczeństwa  na  godzinach  wychowawczych  i  innych
zajęciach;

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym
wieku dla oddziału przedszkolnego, I–III oraz IV–VIII;

5) zapewnienie  pobytu  w świetlicy  szkolnej  uczniom wymagającym opieki  przed
zajęciami i po zajęciach lekcyjnych;

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp;
7) dostosowanie  stolików  uczniowskich,  krzeseł  i  innego  sprzętu  szkolnego  do

wzrostu uczniów i rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych;
8) systematyczne  omawianie  przepisów  ruchu  drogowego,  kształcenie

komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej;
9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia obiadu w stołówce szkolnej;

 10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu  



       szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości;
               11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej  
                     uczniów;
                12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia;

a także:
13) natychmiastową reakcję nauczyciela na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub   
      zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
14) zwracanie się pracowników szkoły do osób postronnych wchodzących na teren 
      szkoły z prośbą o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomienie o tym 
      fakcie dyrektora szkoły lub skierowanie tej osoby do dyrektora;
15) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora szkoły przez nauczyciela lub innego 
      pracownika szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona 
     przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza  
    jej terenem na podstawie „Regulaminu organizowania wycieczek szkolnych”, który 
   stanowi odrębny dokument.
3. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających
    z  Internetu przed dostępem do treści niepożądanych.
4. Szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej
    ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające
    zapewnienia opieki w Szkole.
5. Zajęcia  uwzględniają  potrzeby  edukacyjne  oraz  rozwojowe  dzieci,  a  także  ich
możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
3. Liczba uczniów w grupie, na zajęciach pod opieką jednego
    nauczyciela nie może przekraczać 25 osób.

DZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

Organami szkoły są: 
1) Dyrektor Szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski. 
 Każdy z wymienionych organów w   działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. 
Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te 
organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 



Rozdział 1
Dyrektor szkoły

§ 1.

 1. Dyrektor szkoły: 
1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego; 
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 
3) jest przewodniczącym rady pedagogicznej; 
4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą 
2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa 
    prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe. 

§ 2.

1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest
    bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. 
2. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej. 
3. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej
    jakości pracy; 
2) przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady 
oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i 
porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej; 
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 
stanowiących; 
4) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i 
zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 
5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 
6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w
szkole; 
7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 
8) przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne 
wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 
szkoły; 
9) dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności 
nauczyciela; 
10) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny 
zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od 
początku następnego roku szkolnego; 
11) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w 
szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu 
który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia; 
12) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa; 
13) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami 
edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej; 
14) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców szkoły, szkolnym klubem 
wolontariatu i samorządem uczniowskim; 
15) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i 
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo – opiekuńczej w 
szkole; 



16) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu 
ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku 
szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania; 
17) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną; 
18) organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na 
celu poprawę jakości udzielanej pomocy pedagogiczno-psychologicznej; 
19) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie 
indywidualne; 
20) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich 
przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie 
w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia 
ogólnego; 
21) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły; 
22) zwalnia uczniów z zajęć WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń 
fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne 
przepisy; 
23) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie; 
24) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 
szkoły podstawowej 
25) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o 
zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego 
części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 
uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. 
Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi 
opiekunami); 
26) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i 
organizacyjnych; 
27) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć jednej lub dwóch godzin 
wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po 
zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną radę rodziców; 
28) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, 
etnicznej i religijnej uczniom; 
29) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia; 
30) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów 
prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach; 
31) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na 
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, 
zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z 
głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 
z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia; 
32) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców; 
33) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, 
klasyfikacyjnych i sprawdzających; 
34) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym prowadzą zatrudnieni nauczyciele posiadający 
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 
35) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 
sprawie organizacji praktyk studenckich. 



4. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 
1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go 
organowi prowadzącemu po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną oraz 
zakładowe organizacje związkowe w wyznaczonych terminach; 
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub 
opiekuńczych; 
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 
4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych 
przepisach dni wolne od zajęć;
5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach 
wolnych; 
6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy 
występuje zagrożenie zdrowia uczniów; 
7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających 
zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone 
warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje 
dyrektora szkoły; 
8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a 
w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych 
warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym; 
9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz
dbałości o estetykę i czystość; 
11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 
12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem 
zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców; 
13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; 
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
14) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i 
stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku; 
15) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych
szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze. 
16) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje 
przetargowe; 
17) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 
18) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji 
szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami; 
19) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych. 

5. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami 
szkoły; 
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na 
stanowiskach kierowniczych; 
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych 
kierowniczych w oparciu o opracowane szczegółowe kryteria oceniania; 
4) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 
5) dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 
6) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i 
pracownikom administracji i obsługi szkoły; 



7) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla 
nauczycieli i pracowników; 
8) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy; 
9) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących 
nauczycielami; 
10) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 
11) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 
12) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami 
opracowanymi przez organ prowadzący; 
13) dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 
14) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach 
pracy; 
15) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z ustawą o samorządzie 
terytorialnym; 
16) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do 
opiniowania i zatwierdzania; 
17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

6. Sprawuje opiekę nad uczniami: 
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządami uczniowskimi; 
2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu 
szkoły; 
3) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki 
medycznej w szkole. 

§ 3.

 Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. 
Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym 
ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

Rozdział 2
Rada Pedagogiczna

§ 1.

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do 
wiadomości zainteresowanym nie później niż 7 dni przed posiedzeniem poprzez 
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach 
wyjątkowych termin 7-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może 
wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę. 
5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek 
obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów 
uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej 
przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do 
projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień. 



6. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także 
brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą 
lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim 
powiadomieniu dyrektora szkoły. 
7. Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły; 
3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu 
po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i zgody rodziców; 
4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego 
rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 
edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 
5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 
6) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 
7) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego; 
8) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do 
innej szkoły; 
9) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
10) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu; 
11) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły. 

8. Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 
1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do 
użytku szkolnego; 
2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do 
rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane 
przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 
3) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 
4) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć 
edukacyjnych; 
5) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 
stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 
ponadwymiarowych; 
6) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 
innych wyróżnień; 
7) opiniuje projekt finansowy szkoły; 
8) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 
9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych 
organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, 
wychowawcza i opiekuńcza; 
10) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 
11) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 
12) opiniuje formy realizacji jednej lub dwóch godzin wychowania fizycznego; 
13) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne 
stanowiska kierownicze.

9. Rada pedagogiczna ponadto: 
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu; 



2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora 
szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole; 
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 
4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami 
do organu prowadzącego; 
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 
7) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach 
szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 
8) ma prawo składania wniosku wspólnie z radami rodziców i samorządami 
uczniowskimi o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole; 
9) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora
szkoły; 
10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od 
oceny pracy; 
11) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla 
nauczycieli. 

10. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w 
miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, 
organu nadzorującego, rady rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków. 
11. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 
podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 
członków. 
12. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 
wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 
szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa 
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
13. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę 
protokołów przechowuje się w archiwum szkoły. 
14. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać: 

1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby 
sporządzającej protokół; 
2) stwierdzenie prawomocności obrad; 
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 
4) listę obecności nauczycieli; 
5) uchwalony porządek obrad; 
6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty 
zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych 
wystąpień; 
7) przebieg głosowania i jej wyniki; 
8) podpisy: przewodniczącego, członków rady i protokolanta. 

15. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez 
radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne 
dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej. 
16. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad. 
17. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu na co najmniej 3 dni 
przed terminem kolejnego zebrania. 
18. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do 
rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 



19. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 
rady pedagogicznej. 

Rozdział 3
Rada Rodziców

§ 1.

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły. 
3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych 
opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły; 
4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań 
zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności. 
5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji 
szkoły. 
6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 
realizacji celów i zadań szkoły; 
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także 
ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; 
3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, 
rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: 

a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w 
klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i
jego postępów lub trudności, 
b) znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, „Oceniania 
wewnątrzszkolnego”, 
c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych 
dzieci, 
d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, 
e) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców. 

7. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 
opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 
8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz 
treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców. 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. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 
uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną; 
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły; 
3) opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora szkoły; 
4) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 
stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 



a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 
5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela za okres stażu. Rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku 
zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 
6) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku 
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego 
stroju, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców; 
7) opiniowanie eksperymentu pedagogicznego do wprowadzenia w szkole; 
8) opiniowanie formy realizacji jednej lub dwóch godzin wychowania fizycznego; 
9) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
10) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów 
edukacyjnych, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu. 

9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, 
których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być 
przekazane przewodniczącemu rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 
dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może
zaprosić ekspertów spoza swego składu. 
10. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 
nauczyciela stażysty; 
2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach szkolnych; 
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły; 
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego 
przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji 
konkursowej na dyrektora szkoły. 
12. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w 
szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; 
3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 

13. Tryb wyboru członków rady określa Regulamin Rady Rodziców. 
14. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy rady rodziców określa regulamin. 

Rozdział 4
Samorząd uczniowski

§1.

1. W szkole  działa Samorząd Uczniowski. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynymi 
reprezentantami ogółu uczniów. 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 



4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 
we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 
praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 
stawianymi wymaganiami; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań; 
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z dyrektorem; 
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 
7) opiniowania organizacji szkoły, a w szczególności dni wolnych od zajęć. 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły. 
7. Podmiot, do którego samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować
się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają 
odpowiedzi niezwłocznej. 
8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora szkoły - pracę nauczycieli 
szkoły, dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

Rozdział 5
Zasady współpracy organów szkoły

§ 1.

. 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ 
w granicach swoich kompetencji. 
2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 
być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 
dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi 
szkoły. 
3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, 
nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 
4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 
5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 
stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie 
pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 
6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez 
swoją reprezentację, tj. radę rodziców i samorząd uczniowski w formie pisemnej. 
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i 
wniosków. 
8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 
służbowej i zasad ujętych w statucie. 



§2.

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia  
      dzieci. 
2. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do: 

1) znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań 
szkoły, programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły; 
2) współudziału w tworzeniu programu wychowawczo - profilaktycznego; 
3) współudziału w pracy wychowawczej; 
4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te 
przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu rady pedagogicznej; 
5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 
oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym 
zebraniu rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce i 
przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców,

indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i 
miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia); 
7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 
dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia 
Psychologiczno- pedagogiczna; 
8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, 
organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem rady rodziców. 

3. Rodzice mają obowiązek: 
1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją; 
4) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, 
umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 
5) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich 
prowadzenia, 
6) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 
7) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole; 
8) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną; 
9) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce 
dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 
10) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 
11) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny 
harmonogramem zebrań. 

Rozdział 6
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

§ 1.

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 
należy do dyrektora szkoły; 
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 
stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 



3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 
strony sporu; 
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

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

Dział IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział 1
Działalność dydaktyczno-wychowawcza

§ 1.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem 
     nauczania;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

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

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
5) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.

12 ust. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy
z dnia stycznia 1993 r. planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności  przerywania  ciąży  (Dz.  U.  Nr  17,  poz.78,  z  późn.zm.4)),
organizowane w trybie określonym w tych przepisach;

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

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

                       nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
    nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów
    nauczania.



§ 2.

1. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się
    prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
    tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to 
    wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
2) w toku nauczania indywidualnego;
3) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
4) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;
5) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyklasowej: obozy naukowe, 

           wycieczki turystyczne  i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe, obozy
             szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich;
2. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może
    wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć.

Rozdział 2
Zasady podziału na grupy i tworzenie struktur międzyklasowych

§ 1.

1. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących  do 26 uczniów.
Dopuszcza się tworzenie grup międzyklasowych.

2. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt
     i chłopców.
3. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego liczba uczniów
    w oddziale nie może przekroczyć 25.
4. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym

od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 3
Zasady organizacji nauki religii/etyki i WDŻ-u

§ 1.

1. Uczniom na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę   
     religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia.

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być
zmienione.

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż
7  uczniów z   danego  oddziału,  zajęcia  te  mogą  być  organizowane  w  formie  zajęć
międzyoddziałowych  lub  między  klasowych,  zaś  w  przypadku,  gdy  w  całej  szkole
liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje
deklaracje  rodziców do  organu  prowadzącego.  Organ  prowadzący  organizuje  naukę
religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen 
     i  na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki

prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć 
    w dwóch rodzajach zajęć.



6. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na
świadectwie i  w arkuszu ocen umieszcza się oceny z obu edukacji.

7. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza
się oceny uzyskane z tych zajęć.

8.  W przypadku,  gdy uczeń nie  uczęszcza na zajęcia  religii  i/lub etyki  – przebywa od
opieką nauczyciela. Z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą oświadczenie 

     o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z pierwszych 
     i ostatnich lekcji w planie zajęć).

§ 2.

1. Uczniom danego oddziału  organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o   życiu seksualnym,
o  zasadach  świadomego  i  odpowiedzialnego  rodzicielstwa  w  ramach  godzin  do
dyspozycji  dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej  klasie,  w tym po 5 godzin z
podziałem na  grupy chłopców i dziewcząt.

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego
rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw
wobec udziału ucznia w zajęciach.

3.  Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję
     ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
4.  W  przypadku,  gdy  uczeń  nie  uczęszcza  na  zajęcia  WDŻ  –  przebywa  od  opieką

nauczyciela z  wyjątkiem  przypadku,  gdy  rodzice  ucznia  złożą  oświadczenie  o
zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z pierwszych i ostatnich
lekcji w planie zajęć).

Rozdział 4
Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć WF-u

§ 1.

1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:
1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych
    możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły,
    na wniosek rodzica, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń
    fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.

Uczeń  jest  obowiązany  uczestniczyć  w  zajęciach  wychowania  fizycznego.
Nauczyciel  prowadzący  zajęcia  z  wychowania  fizycznego  dostosowuje
wymagania  edukacyjne  do  możliwości  ucznia.  Zasady  oceniania  określają
przepisy  zawarte  w  statucie  szkoły  Wewnątrzszkolny  system  oceniania  oraz
Przedmiotowym systemie oceniania;

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości 
     uczestniczenia  ucznia  na  zajęciach  wychowania  fizycznego,  dyrektor  szkoły

zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany
przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą
oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania
fizycznego  (zwolnienia  z  pierwszych  i  ostatnich  lekcji  w  planie  zajęć).  W
dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się
„ zwolniony” albo „zwolniona”;

2. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z
zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.



§ 2.

    Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z
afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka
nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 3.

    Uczniowie  ze  sprzężonymi  niepełnosprawnościami,  posiadającymi  orzeczenie  o
potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafi
czytać lub pisać,  mogą być zwolnieni  przez dyrektora komisji  okręgowej z obowiązku
przystąpienia  do  egzaminu  na  wniosek  rodziców  (prawnych  opiekunów)  pozytywnie
zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.

§ 4.

    W  szczególnym  przypadkach  losowych  lub  zdrowotnych,  uniemożliwiających
przystąpienie  do  egzaminu  dyrektor  komisji  okręgowej,  na  udokumentowany  wniosek
dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor
szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 5.

    Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji
administracyjnej  może  zezwolić,  po  spełnieniu  wymaganych  warunków  na  spełnianie
obowiązku szkolnego poza szkołą.

Rozdział 5
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

§ 1.

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Dziennik  zakłada się  dla  każdego oddziału.  Za jego prowadzenie/nadzór  odpowiada
wychowawca klasy.  W dzienniku klasy mają prawo dokonywać wpisów nauczyciele
prowadzący zajęcia z całym oddziałem lub grupą.

3. Na potrzeby dokumentowania działań wychowawczo-profilaktycznych klasy 
    wychowawca klasy prowadzi Teczkę Wychowawcy, która zawiera:

1) listę uczniów w oddziale;
2) plan pracy wychowawczej;
3) życzenia rodziców/prawnych opiekunów o organizację nauki religii/etyki,
4) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w zajęciach z
    wychowania do życia w rodzinie;
5) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych
    osobowych ucznia;
6) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w zajęciach
    wyrównawczych,  socjoterapeutycznych  oraz  innych  w  zakresie  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę;



7) tematykę zebrań z rodzicami;
8) listę obecności rodziców na zebraniach;
9) kontakty indywidualne z rodzicami;

            10) karty samooceny i oceny z zachowania uczniów,
            11) diagnozy potrzeb, zainteresowań, kompetencji społecznych 
                  uczniów/wychowanków;
            12) inną dokumentację o klasie.

Rozdział 6
Szkolny system wychowania

§ 1.

1.  Działania  wychowawcze  szkoły  mają  charakter  systemowy i  podejmują  je  wszyscy
nauczyciele  zatrudnieni  w  szkole  wspomagani  przez  dyrekcję  oraz  pozostałych
pracowników szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły jest całościowy

     i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym 
     i zdrowotnym.
2. Podjęte działania wychowawczo-profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym
    środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
1) pracy nad sobą;
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność;
    samodzielność,  odwaga,  kultura  osobista,  uczciwość,  dobroć,  patriotyzm,

pracowitość,  poszanowanie godności  i  innych,  wrażliwość na  krzywdę ludzką,
szacunek dla starszych, tolerancja;

4) rozwoju samorządności;

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;
6) budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;
7)  tworzenia  środowiska  szkolnego,  w  którym  obowiązują  jasne  i  jednoznaczne

reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności

szkolnej.

3. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczo-profilaktycznym 

    szkoły.

4. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń:

1) zna i akceptuje działania wychowawcze, profilaktyczne szkoły;
2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej;
     lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;
4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą,

członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania 
    ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
7) zna, rozumie i realizuje w życiu:

a)zasady kultury bycia,
b)zasady skutecznego komunikowania się,
c)zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,



d)akceptowany społecznie system wartości
8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;
9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;

            10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

Rozdział 7
Współpraca z rodzicami

§ 1.

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie
    edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do
    aktywizowania rodziców.
2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań 
    szkoły realizowane  jest poprzez:

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych 
     i wychowawczych przez:

a) organizowanie  warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,
b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności
związanych z wychowani dziecka;

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów
    poprzez:

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
b) przekazywanie informacji przez korespondencję, telefonicznie, inne materiały

informacyjne,
3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w

nauce przez:
a) edukację na temat procesów poznawczych dzieci,
b) instruktaż pomagania dziecku w nauce;

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły
    przez:

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
b) inspirowanie rodziców do działania,
c) wspieranie inicjatyw rodziców,
d) wskazywanie obszarów działania,
e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;

5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac rady  
     rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły

decyzji;
6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej 
    w zakresie rozwiązywania problemów dzieci przez:

a) ustalanie form pomocy,
b) pozyskiwanie środków finansowych,

                   c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,
                   d) angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności.

   



 Rozdział 8
                                                              Baza szkoły

§ 1.

    Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;
1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
2) bibliotekę;
3) pracownię komputerową z dostępem do Internetu;
4) salę do ćwiczeń;
5) boisko sportowe przy szkole;
6) szatnię.

Rozdział 9
Organizacja nauczania w szkole

§ 1.

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym
    powszednim dniu września, a kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli

pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się
w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
    świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji

roku szkolnego.
3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej, biorąc pod uwagę warunki

lokalowe i  możliwości organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić
dodatkowe dni  wolne  od  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  w wymiarze  6  dni  w
szkole podstawowej.

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3,
mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzony w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej;

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

związków wyznaniowych.
5.  W inne  dni,  jeżeli  jest  to  uzasadnione  organizacją  pracy  szkoły  lub  placówki  lub

potrzebami społeczności lokalnej.
6. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz

ich rodziców  (prawnych  opiekunów)  o  ustalonych  w  danym  roku  szkolnym
dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa
w ust. 3.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 3, dyrektor szkoły,
po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej  i  rady  rodziców może,  za  zgodą  organu
prowadzącego,  ustalić  inne  dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych.

8. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.3, dyrektor szkoły wyznacza
termin odpracowania tych dni w wolne soboty.



9. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 3 w szkole organizowane są zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze.  Dyrektor  szkoły  zawiadamia  rodziców/prawnych
opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

   10.  Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas
     oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np.
klęski  żywiołowe,  zagrożenia  epidemiologiczne,  zagrożenia  atakami
terrorystycznymi i inne.

   11. Zajęcia, o których mowa w ust. 10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym
    przez dyrektora terminie.

   12. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
     szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły na

   podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.
  13. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja, po zasięgnięciu opinii 
         organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
 14. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę uczniów w poszczególnych klasach;
2) liczbę pracowników ogółem;
3) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbę
godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
4) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
5)  ogólna  liczbę  godzin  zajęć  edukacyjnych lub  godzin  finansowych ze  środków

przydzielonych  przez  organ  prowadzący  szkołę,  w  tym  liczbę  godzin  zajęć
realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  15.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, 
         z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład
         zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
  16.  Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych,
         przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla  
         danej klasy danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.
  17.  Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone

    w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
  18.  Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów
         odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony 
         z uwzględnieniem tych przepisów.
  19.  W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki.
  20.  Przerwy lekcyjne trwają 5,10 i 15 minut.



Rozdział 10
Działalność innowacyjna

§ 1.

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia
    eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe,

organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły 
     i efektywność kształcenia.
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne.
    Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami
    w zakresie działalności innowacyjnej.

Rozdział 11
Praktyki studenckie

§ 1.

1. Szkoła Podstawowa  może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz
studentów  szkół  wyższych  kształcących  nauczycieli  na  praktyki  pedagogiczne
(nauczycielskie)  na  podstawie  pisemnego  porozumienia  zawartego  pomiędzy
dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem
kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2.  Koszty  związane  z  przebiegiem praktyk  pokrywa zakład  kierujący  na  praktykę. Za
dokumentację praktyk studenckich odpowiada szkolny opiekun praktyk.

Rozdział 12
Biblioteka szkolna

§ 1.

1.  W szkole działa biblioteka, która służy do realizacji potrzeb i rozwijania zainteresowań
     ucznia,  zadań  dydaktyczno  -  wychowawczych,  doskonalenia  warsztatu  pracy

nauczyciela,  popularyzacji  wiedzy pedagogicznej  wśród rodziców oraz popularyzacji
wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice uczniów 
    uczęszczających do szkoły.

     3. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne niezbędne materiały
         oraz prowadzi ich zakup mając na celu zabezpieczenie realizacji planu dydaktyczno- 
         - wychowawczego szkoły.

4. Gromadzeniem, ewidencją, udzielaniem informacji i udostępnianiem
    zbiorów zajmuje się nauczyciel języka polskiego ( nieodpłatnie).
5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin  biblioteki.



Rozdział 13
Oddział przedszkolny

§ 1.

1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny- zerowy.
2. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 5 lat.
3. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na
    podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
4. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu
    o zasadę powszechnej dostępności.
5. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji ustalone są co roku przez organ prowadzący.
6. Oddział przedszkolny w szczególności:

1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole;
3) zapewnienia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze

       akceptacji i bezpieczeństwa;
4) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka zgodnie

            z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
            w   relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym;

              5) zapewnia optymalne warunki rozwoju dziecka;
              6) kształtuje i rozwija aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi

            i otaczającego świata.
    7.  Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy

  w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania   przedszkolnego.
    8.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego

     przedszkolnego programu nauczania umożliwiającego realizację podstawy
  programowej wychowania przedszkolnego.

    9.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć z  języka
  angielskiego i religii dostosowany powinien być dostosowany  do możliwości
  rozwojowych dzieci.

  10.  Nieusprawiedliwiona, co najmniej 50 % nieobecność dziecka w miesiącu podczas
  obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym jest równoznaczna
  z niespełnianiem obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

  11.  Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega
    egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

    Rozdział 14
Wolontariat

§ 1.

1. Szkoła stwarza uczniom możliwości dobrowolnego udziału w działaniach z zakresu

    wolontariatu.

2. Działalność w zakresie wolontariatu odbywa się pod opieką nauczyciela wspierającego

    i  monitorującego jej przebieg.

3. Celem wolontariatu jest:

  1)  zwiększenie aktywności społecznej uczniów;

  2)  propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie

       idei pracy wolontariatu;



  3)  umożliwienie podejmowania działań przez uczniów na rzecz innych osób 

       potrzebujących pomocy;

  4)  wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa 

       przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami.

4. Działania są realizowane poprzez:

  1)  organizowanie spotkań z wolontariuszami;

  2)  współpracowanie z organizacjami pozarządowymi;

  3)  prowadzenie akcji charytatywnych.

    5.  Uczniowie – wolontariusze mogą brać udział w dodatkowych zajęciach,

         w szczególności:

     1) rozwijających zainteresowania i uzdolnienia innych uczniów, w celu 

         kształtowania ich aktywności i kreatywności;

   2) wyrównujących szanse uczniów osiągających niskie wyniki w nauce – pomoc

       koleżeńska.

    6.  Zgodę na świadczenie usług w ramach wolontariatu wyraża uczeń oraz rodzic/opiekun 

        prawny.
    

Rozdział 15
Doradztwo zawodowe

§ 1.

    1.  Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

    2.  Zajęcia z doradztwa zawodowego są realizowane na podstawie programu nauczania

         dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii 

         rady  pedagogicznej.

    3.  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z planowaniem kształcenia
         i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów
         w   podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych
         metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

Rozdział 16

Organizacja, formy i sposoby  świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej

§ 1.

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

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

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

ucznia;
 4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;



 5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
dla  uczniów  niepełnosprawnych  oraz  indywidualnych  programów  edukacyjno-
terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla
uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

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

wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 8) wspieraniu nauczycieli  i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne

dzieci;
9)  udzielaniu  nauczycielom  pomocy  w  dostosowywaniu  wymagań  edukacyjnych

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

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

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

1) wybitnych uzdolnień;
� 2) niepełnosprawności;
� 3) niedostosowania społecznego;
� 4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
� 5) specyficznych trudności w uczeniu się;
� 6) zaburzeń komunikacji językowej;
� 7) choroby przewlekłej;
� 8) zaburzeń psychicznych;
� 8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
� 10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
� 11) zaniedbań środowiskowych;
� 12) trudności adaptacyjnych;
� 13) odmienności kulturowej.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;
2)  specjaliści  wykonujący  w  szkole  zadania  z  zakresu  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej.
6. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania
pedagogiczne, których celem jest:

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

2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;
3) realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu, o którym mowa w rozdziale 17 § 8 Statutu;
4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy.

7.  W przypadku stwierdzenia,  że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne  wymaga/ją  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  nauczyciel/specjalista
informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego.
8. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą wnioskować także:
� 1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
� 2) uczeń;
� 3) poradnia psychologiczno –pedagogiczna;
� 4) dyrektor szkoły;
� 5) pielęgniarka;



� 6) pracownik socjalny;
� 7) asystent rodziny;
� 8) kurator sądowy.
9.  Wnioski  ustne  o  organizację  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  przedkłada  się
wychowawcy  oddziału.  W przypadku  wniosków  z  instytucji  zewnętrznych  rozpatruje  się
wnioski złożone w formie pisemnej w szkole lub drogą elektroniczną.

� § 2.

1. Pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna  w  szkole  jest  realizowana  przez  każdego
nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:
�        1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i
jego potrzeb;
� 2)  rozpoznawaniu  sposobu  uczenia  się  ucznia  i  stosowanie  skutecznej  metodyki

nauczania;
� 3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
� 4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;
2. W ramach posiadanych możliwości szkoła udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w formie:
      1)  klas  terapeutycznych  dla  uczniów  szkoły  (liczba  uczniów  w  klasie  nie  może
przekraczać 15 osób);
      2) zajęć rozwijających uzdolnienia organizowanych dla uczniów i dzieci szczególnie
uzdolnionych (liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób);
      3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się organizowanych dla uczniów w celu
podnoszenia efektywności ich nauki;
      4) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających trudności
w nauce, w szczególności, w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego ( liczba
uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób);
     5) zajęć specjalistycznych organizowanych wg. potrzeb uczniów i dzieci tj.:

a)  korekcyjno-  kompensacyjnych  organizowanych  dla  uczniów  i  dzieci  z
zaburzeniami
i  odchyleniami  rozwojowymi  w  tym  specyficznymi  trudnościami  w  uczeniu  się  (liczba
uczestników tych zajęć wynosi do 5 osób);

b) logopedycznych organizowanych dla uczniów i dzieci z deficytami kompetencji
i zaburzeniami sprawności językowych. W zajęciach może uczestniczyć do 4 osób,

c) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne organizowanych dla uczniów
i dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym (liczba
uczestników zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach może przekraczać 10 osób);

d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów i dzieci
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w funkcjonowaniu
w szkole, w tym oddziale przedszkolnym, oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem
w życiu szkoły (liczba uczestników w tych zajęciach nie może przekraczać 10 osób);
     6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (uzupełniające działania
szkoły w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów);
     7) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia organizowanych dla dzieci
i uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły (oddziału przedszkolnego), ale ze względu



na trudności w funkcjonowaniu wynikające np. ze stanu zdrowia, nie mogą realizować
wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego czy zajęć edukacyjnych wspólnie
rówieśnikami w oddziale przedszkolnym czy szkolnym i wymagają dostosowania
organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;
     8) porad i konsultacji.
3. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego czy
zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z dzieckiem czy uczniem oraz wspólnie
z oddziałem szkolnym czy przedszkolnym.
4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie ustala dyrektor (na
wniosek rodziców, z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,
z której wynika potrzeba objęcia dziecka czy ucznia pomocą w tej formie).
5. Uczeń/ dziecko objęte pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki realizuje w szkole
czy oddziale przedszkolnym odpowiednio program wychowania przedszkolnego czy
programy nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (w szczególności
z potrzeb wynikających ze stanu zdrowia).
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem objętym zindywidualizowaną
ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka/ ucznia
w szkole.
7. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
     1) dzieci/ uczniów objętych kształceniem specjalnym;
     2) dzieci/ uczniów objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem
przedszkolnym czy indywidualnym nauczaniem.
8. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt od 2 do 6 niniejszego paragrafu nie może być
dłuższa niż 45 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie
lub skrócenie tego czasu, z zachowaniem ustalonego dla dziecka/ ucznia łącznego
tygodniowego czasu tych zajęć.
9. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 do 5 prowadzą nauczyciele i specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć i prowadzi się je
przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.

� § 3.

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
1)  posiadającym  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni

specjalistycznej  o  specyficznych  trudnościach  w  uczeniu  się  lub  inną  opinię  poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;

3)  nie  posiadającym orzeczenia  lub  opinii,  ale  dla  których na  podstawie  rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli  i  specjalistów,  o którym mowa w
przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach  koniecznym  jest  zorganizowanie
zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.
2. Nauczyciele  pracujący  z  grupą  uczniów prowadzą  wnikliwą obserwację  pedagogiczną,
która polega na obserwacji zachowania, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi
ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują



wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie
definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.
3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną
odpowiednio  nauczyciel,  wychowawca lub  specjalista  niezwłocznie  udziela  tej  pomocy w
bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
4. Wychowawca  klasy  przekazuje  tę  informację  pozostałym  nauczycielom  pracującym  z
uczniem,  w  przypadku,  gdy  stwierdzi  taką  potrzebę.  Wychowawca  klasy  przekazuje
informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycielom uczącym w danej klasie.
5. Wychowawca  klasy  informuje  rodziców  ucznia  o  potrzebie  objęcia  pomocą
psychologiczno- pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana telefonicznie lub w
trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę
pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  (zajęcia  dydaktyczno  –  wyrównawcze,  zajęcia
rozwijające  uzdolnienia,  inne specjalistyczne  formy pomocy), wychowawca zasięga opinii
nauczycieli uczących w klasie.
7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w
celu:  skoordynowania  działań  w  pracy  z  uczniem,  zasięgnięcia  opinii  nauczycieli,
wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem,
dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.  Informację o spotkaniu
nauczycieli  pracujących  w  jednym  oddziale  wychowawca  przekazuje  z  co  najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.
8. Po  dokonanych  ustaleniach  zespołu  nauczycielskiego  lub  zebraniu  opinii  od

poszczególnych  nauczycieli,  wychowawca   proponuje  formy  pomocy  psychologiczno–

pedagogicznej  świadczonej  poszczególnym uczniom.  Propozycję przedstawia dyrektorowi

szkoły.

9. Wymiar  godzin  poszczególnych  form  udzielania  uczniom  pomocy  psychologiczno–
pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.
10.  O  ustalonych  dla  ucznia  formach,  okresie  udzielania  pomocy  psychologiczno–
pedagogicznej  oraz  wymiarze  godzin,  w  których  poszczególne  formy  będą  realizowane
niezwłocznie  zawiadamia  się  rodzica  w  formie  pisemnej.  Wychowawca  klasy  listownie
przekazuje  na  spotkaniu  z  rodzicem,  zaś  rodzic  własnoręcznym  podpisem  potwierdza
otrzymanie informacji.
11.Rodzic  ma  prawo  do  odmowy  świadczenia  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej
swojemu dziecku.
12. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją
świadczenia pomocy psychologiczno- pedagogicznej swoim wychowankom.
13. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie
wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii
orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
14. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel  edukacji  przedmiotowej
składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.
15. W  szkole  organizuje  się  kółka  zainteresowań  zgodnie  z  zainteresowaniami i
uzdolnieniami uczniów.
16.  Dyrektor  szkoły,  po  upływie  co  najmniej  jednego  roku  nauki,  a  w  uzasadnionych

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny

tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 21§ 1

statutu szkoły.



17. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień

i  ich prezentacji.  Uczniowie  awansujący  do kolejnych  etapów objęci  są  specjalną  opieką

nauczyciela.

§ 4.

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
1)  udzielanie  uczniom  pomocy  w  odkrywaniu  ich  predyspozycji,  zainteresowań  i

uzdolnień;
2)  wspieranie  emocjonalne  uczniów,  kształtowanie  w  wychowankach  adekwatnej

samooceny i wiary w siebie;
3)  stymulowanie  rozwoju,  uzdolnień  i  zainteresowań  oraz  wyzwalanie  potencjału

twórczego uczniów;
4)  uwrażliwianie  uczniów  na  potrzeby  innych  ludzi  i  zachęcanie  do  działań

prospołecznych;
5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.

2. Formy i  metody pracy z  uczniem zdolnym ukierunkowane są  w obrębie  przedmiotów
humanistycznych,  artystycznych,  matematyczno-przyrodniczych,  sportowych  i  obejmują
pracę:
      1) na lekcji,
      2) poza lekcjami,
      3) poza szkołą,
      4) inne formy.
3. Uczeń zdolny ma możliwość:

   1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
   2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;

�         3)indywidualnej  pracy,  dostosowania stopnia trudności,  poziomu i  ilości  zadań
lekcyjnych i w domu;

  4) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki.
4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów;
�        2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem
ukierunkowania jego samodzielnej pracy;

3)  systematycznie  współpracuje  z  rodzicami  celem ustalenia  kierunków samodzielnej
pracy ucznia w domu;

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;

5) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub
indywidualny tok nauki.

§ 5.

1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
 2)  dostosowaniu  poziomu  wymagań  edukacyjnych  do  możliwości  percepcyjnych,

intelektualnych i fizycznych ucznia;
  3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i  sprawdzania wiadomości  i  umiejętności

ucznia;
  4)  umożliwianiu  uczniowi  z  niepełnosprawnością  korzystania  ze  specjalistycznego

wyposażenia i środków dydaktycznych;
5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

§ 6.



1.Nauczyciel  jest  obowiązany  na  podstawie  pisemnej  opinii  publicznej  poradni
psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  publicznej  poradni  specjalistycznej,  dostosować
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u  którego  stwierdzono  zaburzenia  i  odchylenia  rozwojowe  lub  specyficzne  trudności  w
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii
niepublicznej  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  niepublicznej  poradni
specjalistycznej.
3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i
edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§7.

1.Objęcie  ucznia  zajęciami  dydaktyczno-  wyrównawczymi  i  specjalistycznymi  wymaga
zgody rodzica.
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze można prowadzić  w grupach międzyoddziałowych i
oddziałowych.  Dyrektor  szkoły  wskazuje  nauczyciela  do  prowadzenia  zajęć  dydaktyczno-
wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.
3.Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –
wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 2 ust. 2.
4.O  zakończeniu  zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych  decyduje  dyrektor  szkoły,  po
zasięgnięciu  opinii  nauczyciela  prowadzącego  te  zajęcia  lub  na  podstawie  opinii
wychowawcy.
5.Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację
w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji  pracy
własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
6.Zajęcia  specjalistyczne  i  korekcyjno-kompensacyjne  prowadzą nauczyciele   i  specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
7.Za  zgodą  organu  prowadzącego,  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  zajęcia
specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 8.

1.  Porad  dla  rodziców  i  nauczycieli  udzielają,  w  zależności  od  potrzeb,  nauczyciele
posiadający  przygotowanie  do  prowadzenia  zajęć  specjalistycznych,  w  terminach
podawanych na tablicy ogłoszeń/stronie internetowej szkoły. W szkole mogą być prowadzone
warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej
oraz  umiejętności  wychowawczych.  Informacja  o  warsztatach  umieszczana  jest  na  dwa
tygodnie  przed  datą  ich  realizacji  na  tablicy  ogłoszeń  dla  rodziców,  stronie  internetowej
szkoły, w szczególnych przypadkach telefonicznie.
2. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i wychowawców  udzielających
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-
Psychologiczna  w  Busku-  Zdroju  na  zasadach  określonych  w  zawartym  porozumieniu
pomiędzy stronami.

Rozdział 17

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym 
i niedostosowanym społecznie



§ 1.

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

1) w oddziale ogólnodostępnym;
2.  Szkoła  zapewnia  uczniom  z  orzeczoną  niepełnosprawnością  lub  niedostosowaniem
społecznym:

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

specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3)  realizację  programów  nauczania  dostosowanych  do  indywidualnych  potrzeb

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

3.  Szkoła  organizuje  zajęcia  zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi  w  orzeczeniu o  potrzebie
kształcenia specjalnego.

§ 2.

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres
nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie
uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu, o którym
mowa w rozdziale 17§ 8 Statutu oraz zgody rodziców.
3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.
4.  Zgodę  na  przedłużenie  o  rok  nauki  rodzice  ucznia  składają  w  formie  pisemnej  do
wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca
lutego w ostatnim roku nauki.
6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

1)  braków  w  opanowaniu  wiedzy  i  umiejętności  z  zakresu  podstawy  programowej,
utrudniającej  kontynuowanie  nauki  w  kolejnym  etapie  edukacyjnym,  spowodowanych
dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

2) psycho- emocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.
�

§ 3.

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni
psychologiczno- pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z
głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem
z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
2. Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia specjalnego z
drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

§ 4.

1.Uczniowi  niepełnosprawnemu  szkoła  organizuje  zajęcia  rewalidacyjne,  zgodnie z
zaleceniami  poradni  psychologiczno-  pedagogicznej.  Tygodniowy  wymiar  zajęć



rewalidacyjnych  w  każdym  roku  szkolnym  wynosi  w  oddziale  ogólnodostępnym  po  2
godziny tygodniowo na ucznia.
2. Liczba  godzin  zajęć  rewalidacyjnych  dyrektor  szkoły  umieszcza  w  szkolnym  planie
nauczania i arkuszu organizacyjnym.
3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny
czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.
4. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne:
      1) korekcyjno – kompensacyjne;                                            
      2) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp., jeśli
szkoła jest w stanie je zrealizować.

§ 5.

1.  W  szkole  za  zgodą  organu  prowadzącego  można  zatrudniać  dodatkowo  nauczycieli
posiadających  kwalifikacje  w  zakresie  pedagogiki  specjalnej  w  celu  współorganizowania
kształcenia  uczniów  niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  oraz  zagrożonych
niedostosowaniem społecznym.
2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi
nauczycielami  i  ze  specjalistami  realizują  zintegrowane  działania  i  zajęcia,  określone  w
programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z
uczniami  niepełnosprawnymi,  niedostosowanymi  społecznie  oraz  zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym;

3)  uczestniczą,  w  miarę  potrzeb,  w  zajęciach  edukacyjnych  prowadzonych  przez
nauczycieli  oraz  w  zintegrowanych  działaniach  i  zajęciach,  określonych  w  programie,
realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
    4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i
specjalistom   realizującym  zintegrowane  działania  i  zajęcia,  określone  w  programie,  w
doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi,  niedostosowanymi społecznie
oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
3.Dyrektor  szkoły,  uwzględniając  indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  oraz
możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane
działania  i  zajęcia,  określone w programie,  realizowane wspólnie  z innymi nauczycielami
przez nauczycieli, o których mowa w §5 ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

§ 6.

1. W przypadku przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej  -  uczniowie  lub  absolwenci  niepełnosprawni  przystępują  do  badania  w
warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub
absolwenci  niedostosowani  społecznie  lub  zagrożeni  niedostosowaniem  społecznym  -  w
warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
2.Dostosowanie  warunków  przeprowadzania  badania  do  rodzaju  niepełnosprawności  lub
indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych
ucznia polegać może w szczególności na:

1)  zminimalizowaniu  ograniczeń  wynikających  z  niepełnosprawności,  wykorzystaniu
odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu;
3)zapewnieniu  obecności  w  czasie  sprawdzianu  specjalisty  z  zakresu  danej

niepełnosprawności,  niedostosowania  społecznego  lub  zagrożenia  niedostosowaniem



społecznym,  jeżeli  jest  to  niezbędne  dla  uzyskania  właściwego  kontaktu  z  uczniem  lub
pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania badania
kompetencji  do  rodzaju  niepełnosprawności  lub  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego
ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 7.

1. Uczeń  niepełnosprawny  ma  prawo  do  korzystania  z  wszelkich  form  pomocy
psychologiczno- pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych
w rozdziale 16 statutu szkoły.

§ 8.

1.  W  szkole  powołuje  się  Zespół  ds.  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  uczniom
posiadającym  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub  orzeczenie  o
niedostosowaniu  społecznym  lub  zagrożeniem  niedostosowania  społecznego,  zwany  dalej
Zespołem.
2. W  skład  zespołu  wchodzą:  wychowawca  oddziału  jako  przewodniczący  zespołu  oraz
nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.
3.Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału,
co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
     2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub
inny specjalista.
5.  Osoby  zaproszone  do  udziału  w  posiedzeniu  zespołu,  a  niezatrudnione  w  szkole  są
zobowiązane  udokumentować  swoje  kwalifikacje  zawodowe  oraz  złożyć  oświadczenie  o
obowiązku ochrony danych osobowych ucznia,  w tym danych wrażliwych.  W przypadku
braków w powyższych  dokumentach,  osoba zgłoszona  do udziału  w posiedzeniu  zespołu
przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu.
6. Dla  uczniów,  o  których  mowa  w  ust.  1,  zespół  na  podstawie  orzeczenia  opracowuje
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.  Zespół
opracowuje  program  po  dokonaniu  wielospecjalistycznej  oceny  poziomu  funkcjonowania
ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
7.  Program  opracowuje  się  w  terminie  30  dni  od  dnia  złożenia  w  szkole  orzeczenia  o
potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został
opracowany poprzedni program.
8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:

1)  zakres  i  sposób  dostosowania  wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  programu
nauczania  do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem;

2)  rodzaj  i  zakres  zintegrowanych  działań  nauczycieli  i  specjalistów  prowadzących
zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku:

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
b)  ucznia  niedostosowanego  społecznie  —  zakres  działań  o  charakterze

resocjalizacyjnym,
c)  ucznia  zagrożonego  niedostosowaniem  społecznym  —  zakres  działań  o

charakterze socjoterapeutycznym,



3) formy, sposoby i  okres udzielania  uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez
dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;

4)  działania  wspierające  rodziców  ucznia  oraz,  w  zależności  od  potrzeb,  zakres
współdziałania  z  poradniami  psychologiczno-  pedagogicznymi,  w  tym  poradniami
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz
innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół
wymieniony w ust. 1, zgodnie z przepisami,  o których mowa w § 2 ust.  3 pkt 3 (zajęcia
specjalistyczne,  o  których  mowa  w  przepisach  w  sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji
pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,  szkołach  i
placówkach);

5)  zajęcia  rewalidacyjne,  resocjalizacyjne  i  socjoterapeutyczne  oraz  inne  zajęcia
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne ucznia,  o których mowa w § 2 ust.  3 pkt 4 (inne zajęcia  odpowiednie ze
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne);

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, o
których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 5 (1- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego; 5 - przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym).
9. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno–
terapeutycznego  oraz  dokonywania  okresowej  wielospecjalistycznej  oceny  poziomu
funkcjonowania  ucznia  oraz  na  własny wniosek  otrzymać  kopię  programu.  W przypadku
nieobecności  rodziców  na  posiedzeniu  Zespołu,  rodzice  są  niezwłocznie  zawiadamiani  w
formie  pisemnej  o  ustalonych  dla  dziecka  formach,  okresie  udzielania  pomocy
psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą
realizowane.  Wychowawca  klasy  przekazuje  pisemną  informację  do  rodziców /listownie/,
przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic potwierdza otrzymanie informacji podpisem.
10. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program
edukacyjno-  terapeutyczny  mają  obowiązek znać  jego treść oraz stosować się  do zaleceń
zawartych w nim.

Rozdział 18

Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów

§ 1.

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno- pedagogicznej uczniom powierzonej
klasy do obowiązków wychowawcy należy:

1) przeanalizowanie  opinii  poradni  psychologiczno-  pedagogicznej  i  wstępne
zdefiniowanie trudności/zdolności uczniów;

2)  przyjmowanie  uwag  i  opinii  nauczycieli  pracujących  z  daną  klasą  o  specjalnych
potrzebach edukacyjnych uczniów;

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i
jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowania ucznia i jego
relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i
rozwojem  społecznym.  Sam  wchodzi  w  relację  z  uczniem  i  ma  szansę  dokonywać
autorefleksji  związanej  z  tym,  co  się  w  tej  relacji  dzieje.  Dodatkowo  ma  możliwość



analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez
rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań
prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.

4)  określenie  specjalnych  potrzeb  ucznia  samodzielnie  lub  we  współpracy  z  grupą
nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej
odpowiada za złożenie wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy
pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do
uruchomienia w szkole;

6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku.  Pismo
wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły.
 7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno–
pedagogicznej i postępach ucznia;

9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
      10)  prowadzenie  dokumentacji  rejestrującej  podejmowane  działania  w  zakresie
organizacji  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  uczniom  swojej  klasy,  zgodnie  z
zapisami w statucie szkoły;

11)  stałe  kontaktowanie  się  z  nauczycielami  prowadzącymi  zajęcia  w  klasie  w  celu
ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych;

12)  prowadzenie  działań  służących  wszechstronnemu  rozwojowi  ucznia  w  sferze
emocjonalnej i behawioralnej;

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem
zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

§ 2.

1.Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych

potrzeb rozwojowych wychowanków;
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami;

       5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i
psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów z rówieśnikami;

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

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

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

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

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają
trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem



klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie
dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad
regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez
wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie  wskazówek i  pomocy tym, którzy (z przyczyn
obiektywnych)  opuścili  znaczną  ilość  zajęć  szkolnych  i  mają  trudności  w  uzupełnieniu
materiału;

12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu,
m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek itp.;

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

14) współpracę z pielęgniarką, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,
organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

15)  udzielanie  pomocy,  rad  i  wskazówek  uczniom  znajdującym  się  w  trudnych
sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o
udzielenie pomocy.

Rozdział 19

Obowiązki nauczycieli w zakresie wspierania uczniów

§ 1.

 1.  Do  obowiązków  każdego  nauczyciela w  zakresie  wspierania  uczniów  i  świadczenia
pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom należy:

1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;
2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;
3) świadczenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
4)  dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  uczniom  do  indywidualnych  potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
opracowanym  dla  ucznia  na  podstawie  przepisów  w  sprawie  warunków  organizowania
kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  oraz  niedostosowanych  społecznie  w
specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

b)  posiadającego  orzeczenie  o potrzebie  indywidualnego nauczania  -  na podstawie
tego orzeczenia;

c)  posiadającego  opinię  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej,  w  tym  poradni
specjalistycznej,  o  specyficznych  trudnościach  w  uczeniu  się  lub  inną  opinię  poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;

d)  nie  posiadającego orzeczenia  lub opinii  wymienionych w pkt  4 lit  a  –  c,  który

objęty  jest  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  w  szkole  -  na  podstawie  rozpoznania



indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  indywidualnych  możliwości

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli  i  specjalistów,  o którym mowa w

przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

e) sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4  

    nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy.

5)  indywidualizowanie  pracy  z  uczniem na  obowiązkowych i  dodatkowych zajęciach
edukacyjnych,  odpowiednio  do  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych ucznia;

6) dostosowywać metody pracy do sposobów uczenia się ucznia;
7) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;
8) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
9)prowadzenie  dokumentacji  na  potrzeby  zajęć  dodatkowych  (dydaktyczno-

wyrównawczych,  rewalidacyjno  –  kompensacyjnych,  pracy  z  uczniem  zdolnym  i  innych
specjalistycznych) – prowadzenia Dziennika zajęć innych nauczyciela, zgodnie z ustaleniami
Rady Pedagogicznej.
      10) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i
ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów
ucznia;
      11)  prowadzenie  działań  służących  wszechstronnemu  rozwojowi  ucznia  w  sferze
emocjonalnej i behawioralnej;
      12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem
zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
      13) stosowanie oceniania wspierającego ucznia;
      14) realizowanie zajęć z zakresu pracy z uczniem mającym trudności w nauce i uczniem
zdolnym, zgodnie z poleceniem dyrektora.

Rozdział 20

Nauczanie indywidualne

§ 1.

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne  nauczanie  organizuje  dyrektor  szkoły  na  wniosek  rodziców
(prawnych  opiekunów)  i  na  podstawie  orzeczenia  wydanego  przez  zespół  orzekający  w
publicznej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor
organizuje  indywidualne  nauczanie  w  sposób  zapewniający  wykonanie  określonych  w
orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.
3.  Zajęcia  indywidualnego  nauczania  przydziela  dyrektor  nauczycielom  zatrudnionym  w
placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
4.W  uzasadnionych  przypadkach  dyrektor  może  powierzyć  prowadzenie  zajęć
indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w
sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca
prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na
zajęcia.
5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze
wskazaniami w orzeczeniu.



6. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego
nauczania  w  odrębnym  pomieszczeniu  w  szkole,  dyrektor  realizuje  to  zalecenie  pod
warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:

1) w orzeczeniu wskazano taką możliwość;
2) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.

7.  W  indywidualnym  nauczaniu  realizuje  się  treści  wynikające  z  podstawy  kształcenia
ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w
których zajęcia są organizowane.
8.  Na wniosek nauczyciela  prowadzącego zajęcia  indywidualne  nauczanie,  dyrektor  może
zezwolić  na  odstąpienie  od  realizacji  niektórych  treści  wynikających  z  podstawy
programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których
zajęcia są realizowane.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
Wniosek, o którym mowa w ust. 8, dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.
11.  Na  podstawie  orzeczenia,  dyrektor  ustala  zakres,  miejsce  i  czas  prowadzenia  zajęć
indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres
pomocy  psychologiczno-pedagogicznej.  Zajęcia  organizowane  w  ramach  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania.
12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio

wynosi:
               1) dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8 prowadzonych w co najmniej 2 dniach;
 2) dla uczniów klasy IV- VIII - od 8 do 10 prowadzonych w co najmniej 3 dniach

13. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia
uczęszczanie  do szkoły,  w celu  ich  integracji  ze  środowiskiem i  zapewnienia  im pełnego
osobowego rozwoju,  dyrektor  w miarę  posiadanych możliwości  i  uwzględniając  zalecenia
zawarte  w  orzeczeniu  oraz  aktualny  stan  zdrowia  ucznia  umożliwia  udział  w  zajęciach
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.
14.  Zakończenie  indywidualnego  nauczania  następuje  na  wniosek  rodzica  lub  opiekuna
prawnego  albo  pełnoletniego  ucznia.  Do  wniosku  musi  być  załączone  zaświadczenie
lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do
szkoły.

Rozdział 21

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

§ 1.

1.  Szkoła  umożliwia  realizację  indywidualnego  toku nauki  lub  realizację  indywidualnego
programu nauki zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać
się:

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

2)  oceną  celującą  lub  bardzo  dobrą  z  tego  przedmiotu/przedmiotów)  na  koniec
roku/semestru.
2.  Indywidualny  tok  nauki  może  być  realizowany  według  programu  nauczania  objętego
szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie
co  najmniej  jednego  roku  nauki,  a  w  uzasadnionych  przypadkach  –  po  śródrocznej
klasyfikacji.



4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z
zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku
szkolnego.
6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:

1) uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;

     3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy
wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
7. Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza
do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program
nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący
zajęcia  edukacyjne  w  szkole  wyższego  stopnia,  nauczyciel  doradca  metodyczny  oraz
zainteresowany uczeń.
10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii  Rady
Pedagogicznej i publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
11.  Dyrektor  Szkoły  zezwala  na  ITN,  w  formie  decyzji  administracyjnej  w  przypadku
pozytywnej  opinii  Rady  Pedagogicznej  i  pozytywnej  opinii  publicznej  poradni
psychologiczno– pedagogicznej.
12.  W  przypadku  zezwolenia  na  ITN,  umożliwiający  realizację  w  ciągu  jednego  roku
szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna
opinia organu nadzoru pedagogicznego.
13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela,  pod którego kierunkiem chciałby
pracować.
15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna
ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie
niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy
lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole
wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
17.Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji
indywidualnych;
    2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego
wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej  bardzo
dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub
2 godziny co dwa tygodnie.
19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
20.  Uczeń  realizujący  ITN  jest  klasyfikowany  na  podstawie  egzaminu  klasyfikacyjnego,
przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu
klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
22. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.
23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
24.Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”,
należy  odpowiednio  wymienić  przedmioty  wraz  z  uzyskanymi  ocenami.  Informację  o
ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce
„Szczególne osiągnięcia ucznia”.



Rozdział 22

Pomoc materialna uczniom

§ 1.

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z
powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

1) udzielanie pomocy materialnej:
a) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie,
b) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla

wybitnie uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji
lub osób fizycznych.
2.  Pomoc  materialna  jest  udzielana  uczniom  w  celu  zmniejszenia  różnic  w  dostępie  do
edukacji,  umożliwienia  pokonywania  barier  dostępu  do  edukacji  wynikających  z  trudnej
sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
3.  Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.
4. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:

1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;
2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;
3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.

5. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:
1) rodzicami;
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
3) ośrodkami pomocy społecznej;
4) organem prowadzącym;
5)innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.

6. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:
1) ucznia;
2) rodziców (opiekunów prawnych);
3) nauczyciela.

7. Pomoc materialna w Szkole może być organizowana w formie:
1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie;
2) bezpłatnych obiadów;
3)innych, w zależności od potrzeb i możliwości.

8. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
9. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

1) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być:
a) pomoc rzeczowa,
b) pomoc żywnościowa;

2) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym mogą być:
a) nagrody za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne,
b) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

10. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i
motywacyjnym.
11.  Udzielanie  świadczeń  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  należy  do  zadań
własnych gminy.

§ 2.



1. Szkoła  wspiera  wszystkie  akcje  charytatywne,  które  zostały  podjęte  z inicjatywy  Samorządu
Uczniowskiego lub realizowane w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu.

§ 3.

1. Każdy  uczeń  ma  prawo  skorzystać  z  dobrowolnego  grupowego  ubezpieczenia  od  następstw
nieszczęśliwych wypadków.
2.Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego,  przedstawiając
możliwość  ubezpieczenia  zbiorowego  w  jednym,  wybranym  przez  Radę  Rodziców,  towarzystwie
ubezpieczeniowym.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, dyrektor szkoły może
podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy zachowaniu ubezpieczenia.

Dział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1

Zadania nauczycieli

§ 1.

Nauczyciel  prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i  opiekuńczą oraz odpowiada za
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1. Dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych
przez szkołę.

2. Prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej
wiedzy  merytorycznej  i  metodycznej  do  pełnej  realizacji  wybranego  programu
nauczania  danego  przedmiotu,  wybór  optymalnych  form organizacyjnych  i  metod
nauczania  w  celu  maksymalnego  ułatwienia  uczniom  zrozumienia  istoty
realizowanych  zagadnień,  motywowanie  uczniów  do  aktywnego  udziału  w  lekcji,
formułowania  własnych  opinii  i  sadów,  wybór  odpowiedniego  podręcznika  i
poinformowanie o nim uczniów.

3. Kształcenie i  wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka.

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

5. Tworzenie  własnego  warsztatu  pracy  dydaktycznej,  wykonywanie  pomocy
dydaktycznych  wspólnie  z  uczniami,  udział  w  gromadzeniu  innych  niezbędnych
środków dydaktycznych, dbałość o pomoce i sprzęt szkolny. 

6. Rozpoznawanie  możliwości  psychofizycznych  oraz  indywidualnych  potrzeb
rozwojowych  uczniów,  a  w  szczególności  rozpoznawanie  przyczyn  niepowodzeń
szkolnych.



7. Prowadzenie  zindywidualizowanej  pracy  z  uczniem  o  specjalnych  potrzebach,  na
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach.

8. Wnioskowanie  do  wychowawcy  o  objęcie  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną
ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły
oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia.

9. Dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  z  nauczanego  przedmiotu  (zajęć)  do
indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia  oraz  jego
możliwości psychofizycznych.
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego

orzeczenia  oraz  ustaleń  zawartych  w  indywidualnym  programie  edukacyjno-
terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i
oddziałach  ogólnodostępnych  lub  integracyjnych  albo  przepisów  w  sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych  oraz  niedostosowanych  społecznie  w  specjalnych
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania -  na podstawie
tego orzeczenia;

3) posiadającego  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni
specjalistycznej,  o  specyficznych  trudnościach  w  uczeniu  się  lub  inną  opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych powyżej, który objęty jest
pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  w  szkole  -  na  podstawie  rozpoznania
indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,  szkołach  i
placówkach;

5) posiadających  opinię  lekarza  o  ograniczonych  możliwościach  wykonywania
określonych    ćwiczeń na wychowaniu fizycznym;

10. Bezstronne,  rzetelne,  systematyczne  i  sprawiedliwe  ocenianie  bieżące  wiedzy  i
umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny.

11. Uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie
oceniania.

12. Zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica.
13. Udostępnianie  pisemnych  prac  uczniów  zgodnie  z  wewnątrzszkolnymi  zasadami

oceniania.
14. Informowanie  rodziców  o  przewidywanych  rocznych  klasyfikacyjnych  ocenach

według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
15. Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in.

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

16. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie
możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą.

17. Współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym.
18. Indywidualne kontakty z rodzicami uczniów.



19. Doskonalenie  umiejętności  dydaktycznych  i  podnoszenie  poziomu  wiedzy
merytorycznej,  aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej  ,
uczestnictwo  w  konferencjach  metodycznych  oraz  innych  formach  doskonalenia
organizowanych przez inne instytucje.

20. Aktywny  udział  w  życiu  szkoły:  uczestnictwo  w  uroczystościach  i  imprezach
organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji,  kole
przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej.

21. Przestrzeganie  dyscypliny  pracy:  aktywne  pełnienie  dyżuru,  natychmiastowe
informowanie Dyrektora Szkoły o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i
kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu Pracy.

22. Prawidłowe  prowadzenie  dokumentacji  pedagogicznej,  terminowe  dokonywanie
prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów zgodnie z
obowiązującymi przepisami,.

23. Kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności
osobistej ucznia.

24. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców.
25. Przestrzeganie  zasad  współżycia  społecznego  i  dbanie  o  właściwe  relacje

pracownicze.
26. Dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego

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

§ 2.

1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 
realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym 
przepisami dla danego stanowiska;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

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

4) inne zadania statutowe szkoły, wynikające z potrzeb wspierania ucznia lub potrzeb
szkoły, zgodnie z poleceniem Dyrektora Szkoły;

2. Nauczyciel  jest  obowiązany  rejestrować  i  rozliczać  w  okresach  tygodniowych
odpowiednio  w  dziennikach  lekcyjnych  lub  w  dziennikach  zajęć  prowadzone
działania.

Rozdział 2

Zadania wychowawców klas

§ 1.



 Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 
a w szczególności:

1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.

2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.
3. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

§ 2.

Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1.   Bliższe  poznanie  uczniów,  ich  zdrowia,  cech  osobowościowych,  warunków
rodzinnych, bytowych, ich potrzeb i oczekiwań.

2. Rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych
potrzeb rozwojowych wychowanków.

3. Wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
4. Tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i

psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.
5. Ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu

konfliktów z rówieśnikami.
6. Pomoc  w  rozwiązywaniu  napięć  powstałych  na  tle  konfliktów  rodzinnych,

niepowodzeń  szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce.
7. Organizowanie  życia  codziennego  wychowanków  w  szkole,  wdrażanie  ich  do

współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą.
8. Realizację planu zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
9. Czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów.
10. Utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej

mu  klasie  w  celu  ustalenia  zróżnicowanych  wymagań  wobec  uczniów  i  sposobu
udzielania im pomocy w nauce.

11. Rozwijanie  pozytywnej  motywacji  uczenia  się,  wdrażanie  efektywnych  technik
uczenia  się;  Wdrażanie  uczniów  do  wysiłku,  rzetelnej  pracy,  cierpliwości,
pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do
prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy.

12. Systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce.
1) zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i

na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce;
2) analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i

rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce;
3) pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w

nauce,  czuwanie  nad  regularnym  uczęszczaniem  uczniów  na  zajęcia  lekcyjne,
badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych,;

4) udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili
znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

13. Wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych
postaw  moralnych,  kształtowanie  właściwych  stosunków  miedzy  uczniami  —
życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej



rozwijaniu  wśród  nich  koleżeństwa  i  przyjaźni,  kształtowanie  umiejętności
wspólnego.

14. gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas,
pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich.

15. Podejmowanie  działań  umożliwiających pożyteczne  i  wartościowe spędzanie  czasu
wolnego,  pobudzanie  do  różnorodnej  działalności  i  aktywności  sprzyjającej
wzbogacaniu  osobowości  i  kierowanie  tą  aktywnością,  rozwijanie  zainteresowań  i
zamiłowań,  interesowanie  się  udziałem  uczniów  w  życiu  szkoły,  konkursach,
zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach.

16. Tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu,
m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, wspólnych wyjazdów.

17. Unikanie złośliwości  w ocenie błędów i wad uczniów.
18. Tworzenie  warunków  umożliwiających  uczniom  odkrywanie  i  rozwijanie

pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się
nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz
spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi.

19. Wdrażanie  uczniów  do  dbania  o  zdrowie,  higienę  osobistą  i  psychiczną,  o  stan
higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza
szkołą.

20. Współpraca  z  rodzicami,  opiekunami  uczniów  w  sprawach  ich  zdrowia,
organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom.

21. Udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach
życiowych,  występowanie  do  organów  szkoły  i  innych  instytucji  z  wnioskami  o
udzielenie pomocy.

§ 3.

Wychowawca  ustala  ocenę  z  zachowania  swoich  wychowanków  po  zasięgnięciu  opinii
ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania
kar. Wychowawca ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne
formy nagradzania i motywowania wychowanków.

§ 4.

Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących
klasy:

1. Prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen.

2. Sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy.

3. Nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego.



4. Sporządza świadectwa szkolne.
5. Prowadzi Teczkę Wychowawcy Klasy.
6. Wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami. 

władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

Rozdział 3

Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

§ 1.

1. Nauczyciel  jest  odpowiedzialny  za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  uczniów,  nad
którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2. Nauczyciel  jest  zobowiązany  skrupulatnie  przestrzegać  i  stosować  przepisy i
zarządzenia odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe, a także
odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

3. Nauczyciel  jest  zobowiązany pełnić  dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych
przez Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym

jego nadzorowi;
2) aktywnego  pełnienia  dyżuru  –  reagowania  na  wszelkie  przejawy  zachowań

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

3) przestrzegania zakazu otwierania okien w klasach na piętrze,  zamykania drzwi do
sal lekcyjnych;

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

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

6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
7) niedopuszczanie  do  palenia  papierosów,  spożywania  innych  używek  na  terenie

szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych;
8) natychmiastowego  zgłoszenia  Dyrektorowi  Szkoły  faktu  zaistnienia  wypadku  i

podjęcia  działań  zmierzających  do  udzielenia  pierwszej  pomocy  i  zapewnienia
dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku;

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły. 

§ 2.

Nauczyciel obowiązany jest:

1. Zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na
rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w
odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.



2. Do  niezwłocznego  przerwania  i  wyprowadzenia z  zagrożonych  miejsc  osoby
powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

3. Do  zaznajamiania  uczniów,  przed  dopuszczeniem  do  zajęć  z  urządzeniami
technicznymi i  w  pracowniach  z  zasadami  i  metodami  pracy  zapewniającymi
bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na takim stanowisku.
Rozpoczęcie  zajęć  może  nastąpić  po  sprawdzeniu  i  upewnieniu  się  przez
prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej, a także
inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

4. Do  nie  rozpoczynanie  zajęć,  jeżeli  w  pomieszczeniach  lub  innych  miejscach,  w
których  mają być  prowadzone  zajęcia  stan  znajdującego  się  wyposażenia  stwarza
zagrożenia dla bezpieczeństwa.

5. Do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych
oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

§ 3.

 Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :

1.  Nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki.
2. W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu

pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeżeli
jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły.

3.  Powinien  kontrolować  właściwą  postawę  uczniów  w  czasie  zajęć,  korygować
zauważone błędy i dbać o czystość,  ład i porządek podczas trwania lekcji  i  po jej
zakończeniu. 

4. Uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo.

§ 4.

 Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

1. Zasadami postępowania w razie zauważenia ognia.

2. Sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia.

3. Z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych.

4. Zasadami zachowania  w czasie ewentualnego zagrożenia.

Rozdział 4

Inni pracownicy szkoły

§ 1.

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.



2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres
obowiązków   na  zajmowanym  stanowisku.  Przyjęcie  szczegółowego  zakresu
obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

§ 2.

Do podstawowych obowiązków każdego pracownika  należy w szczególności:

1. Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

2. Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

3. Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie
dokumentów  znajdujących  się  w  posiadaniu  jednostki,  w  której  pracownik  jest
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania.

4. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.
5. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami. zwierzchnikami,

podwładnymi oraz współpracownikami.

6. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

7. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

8. Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

Dział VI

 UCZNIOWIE

Rozdział 1

 Obowiązek szkolny

                                                                                       § 1.



1.  Obowiązek  szkolny  dziecka  rozpoczyna  się  z  początkiem  roku  szkolnego  w  roku
kalendarzowym,  w  którym  dziecko  kończy  7  lat,  oraz  trwa   nie  dłużej  jednak  niż  do
ukończenia 18 roku życia.

                                                                      § 2.

1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w
danym roku  kalendarzowym  kończy  6  lat,  jeżeli  wykazuje  psychofizyczną  dojrzałość  do
podjęcia nauki szkolnej.

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor
szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

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

 Rozdział 2
  
                                                 Odroczenie obowiązku szkolnego.

                                                                     § 1.

1. Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor szkoły publicznej
szkoły podstawowej, w obwodzie którym dziecko mieszka.

2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców . Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.

3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie
dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

4. Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji gdy odroczenie dotyczy dziecka spoza obwodu
szkoły,  zawiadamia  dyrektora  szkoły ,,obwodowej”  dla  dziecka  o odroczeniu  przez  niego
spełniania obowiązku szkolnego.

                                                                 Rozdział 3.
 
                                      Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.

                                                                        § 1.



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

                                                                    § 2.
 

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

§ 3.
2.  Przez niespełnianie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w
okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole
podstawowej.

                                                                          § 4.

1.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
       1) dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
       2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
       3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

 4) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły
 5) podstawowej w obwodzie w której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego
 6) dziecka poza szkołą obwodową.

 
                                                         Rozdział 4

                                                        Prawa i obowiązki uczniów

                                                                       § 1.

 1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:



1) wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia Szkoły Podstawowej w Oblekoniu;
      2) wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi szkoły; 
      3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;

  4) znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu;
     5) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie
promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych;
     6)  informacji  na  temat  życia  szkolnego,  w tym o organizacji  zajęć  pozalekcyjnych,
imprezach szkolnych, rozkładu lekcji;
     7) bezpłatnego podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, z zastrzeżeniem
przepisów przejściowych;
     8)  bezpłatnej  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  stosownej  do  jego  potrzeb  i
możliwości organizowanych na zasadach określonych w statucie szkoły;
     9) wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
    10) wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra
innych;
   11) wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw
ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu;
   12) przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu;
   13) posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod
warunkiem, że nie narusza praw i godności innych osób;
  14) uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych;
15) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;
16) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego
traktowania lub wyzysku;
17) poszanowania własnej godności;
18) opieki w czasie zajęć organizowanych w szkole;
19) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
20) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu;
21) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania
pracy domowej;
22) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz
oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
23)  korzystania  z  bazy  Szkoły  podczas  zajęć  lekcyjnych  i  pozalekcyjnych  według  zasad
określonych przez Dyrektora Szkoły;
24) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym
                      a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
                      c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
25) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej
fryzury;
 26)dostępu do statutu     szkoły oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych;
27) przestrzegania postanowień zawartych w statucie.

§ 2.

 1.   Każdy  uczeń w szkole ma obowiązek:

1) przestrzegania zasad kultury współżycia;

2) dbania o honor i tradycje szkoły;



3)  podporządkowania  się  zaleceniom  i  zarządzeniom  dyrektora  szkoły  oraz  rady
pedagogicznej;

4)  okazywania  szacunku nauczycielom,  wychowawcom,  pracownikom szkoły i  wszystkim
ludziom poprzez społeczne akceptowane formy;

5) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
 
6) usprawiedliwienie nieobecności według ustalonych zasad;

7) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany
jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych.

                                                                    § 3.

 
1. W ostatnim tygodniu nauki (VIII klasa, zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się
ze szkołą.

                                                                    § 4.

1. Uczniom nie wolno:

1) Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu.
2) Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

3) Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

4) Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.

5) Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.

 6) Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy
zgody  zainteresowanych.

7) Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych.

8) Zapraszać obcych osób do szkoły.

                                                       Rozdział 5

                                                     Strój szkolny

                                                                     § 1.



1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego.
Strój nie powinien zwracać  szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji.

2.  Zabrania  się  noszenia  zbyt  krótkich  spódnic,  strojów  odkrywających  biodra,  brzuch,
ramiona oraz z dużymi dekoltami.

3. Zabrania się farbowania włosów, noszenia ekstrawaganckich fryzur i makijażu.

4.  Strój  na  wychowanie  fizyczne  to  koszulka  i  ciemne  spodenki  lub  dres  oraz  obuwie
sportowe z bezpieczną podeszwą.

5. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne.

6.  Podczas  uroczystości  szkolnych,  sprawdzianu  obowiązuje  uczniów  strój  galowy  tj.
elegancka  biała bluzka lub koszula spódnica lub spodnie w kolorze granatowym lub czarnym.

                                                           Rozdział 6

                 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

                                                                      § 1.

1. Uczeń na odpowiedzialność  swoją i  rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do
szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.

3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3.

4. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):

         1) nawiązywanie połączenia telefonicznego

         2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms mms lub podobnej;

         3) rejestrowanie materiału audiowizualnego;

         4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;

         5) transmisja danych;

         6) wykonywanie obliczeń.

5. W przypadki innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie”
dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.



6. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w   bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć
i schować aparat telefoniczny.

7.  Poza  zajęciami  edukacyjnymi  (przerwy,  czas  przed  i  po  zajęciach)  telefon  może  być
używany w trybie „milczy”.

8. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń
ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu.

9. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:

    1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku  jako uwagę do rodzica/prawnego opiekuna;

    2) nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do
rodziców lub  prawnych opiekunów w celu  przekazania  informacji  o  zaistniałej  sytuacji  i
wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;

                                                                 Rozdział 7

                                                                  Nagrody 

                                                                       § 1.

 1. Uczeń   Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

  2) wzorową postawę,

          3) wybitne osiągnięcia,

          4) dzielność i odwagę.

2.  Nagrody  przyznaje  Dyrektor  Szkoły  na  wniosek  wychowawcy  klasy,  nauczyciela,
Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

         1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

         2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

3) dyplom,

         4) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,

         5)  nagrody  rzeczowe,



4. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu szkoły;

5.  Uczeń  otrzymuje  wyróżnienie  w  postaci  świadectwa  z  biało-czerwonym  paskiem
pionowym  i  nadrukiem  „z  wyróżnieniem”,  jeśli  w  wyniku  rocznej  klasyfikacji  otrzymał
średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub
bardzo dobre zachowanie.

Rozdział 8

Kary

§ 1. 

1.Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów.

2. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) uwaga ustna nauczyciela,

         2) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku,
         3) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika,
         4) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora,
         5) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców,
         6) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem
do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
           a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
         b) dopuszcza się kradzieży,
         c) wchodzi w kolizje z prawem,
         d) demoralizuje innych uczniów,
         e) permanentnie narusza postanowienia statutu.

3. Kara wymierzana jest na wniosek:

         1) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły,

         2) Rady  Pedagogicznej,

         3) innych osób.

4. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:

          1) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej 
karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,

          2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej 
karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,

          3) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od 
daty powiadomienia go o wymierzonej karze.



                                                                   Rozdział 9

                                                    Przeniesienie ucznia do innej szkoły

                                                                         § 1.
 
 1. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego 
przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje 
Świętokrzyski Kurator Oświaty.

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:

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

       2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków

       3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub 
naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
       4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;

       5)  kradzież;

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;

       7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;

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

4. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun.

5. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do 
czasu otrzymania ostatecznej decyzji.





Dział VII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Rozdział 1
Informacje ogólne

§1.

 Ocenianiu podlegają:
1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2. Zachowanie ucznia;

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

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

2. Wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanych  w  szkole  programów
nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

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

§ 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 mu informacji o tym, co 
zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

3. Udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5. Monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
6. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
7. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno--

wychowawczej.



§ 3.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych
zajęć  edukacyjnych  z  uwzględnieniem  zindywidualizowanych  wymagań  wobec
uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

2. Ustalanie kryteriów zachowania;
3. Ustalanie  ocen  bieżących  i  ustalanie  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z

obowiązkowych  oraz  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  śródrocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4. Ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej skali,

5. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych ;
6. Ustalenie  warunków i trybu uzyskania wyższych niż  przewidywane rocznych ocen

klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania;

7. Ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  (prawnym  opiekunom)
informacji  o  postępach  i  trudnościach  ucznia  w  nauce  oraz  zasad  wglądu  do
dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;

      8.  Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe  
            postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

§ 4.

 W ocenianiu obowiązują zasady:

1. Zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
2. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;
3. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
4. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria

oceniania,  zakres  materiału  z  każdego  przedmiotu  oraz  formy  pracy  podlegające
ocenie;

5. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
6. Zasada  różnicowania  wymagań  –  zadania  stawiane  uczniom  powinny  mieć

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
7. Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji

w oparciu o okresową ewaluację.



Rozdział 2 
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

§ 1.

1.Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
              (prawnych opiekunów) o:

1)Wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych
śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
2)Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)Warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

          2Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich
rodziców o:

1. Warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2. Warunkach  i  trybie  otrzymania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  ocenie

klasyfikacyjnej zachowania.

Informacje, o których mowa powyżej, przekazywane i udostępniane są:
1. Dla  uczniów  w  formie  ustnej  na  pierwszej  lekcji  zajęć  edukacyjnych  i  lekcji

wychowawczej;
2. Dla rodziców w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
3. W trakcie indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami;
4. W formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce  wychowawcy – dotyczy

oceny z zachowania - dostęp w godzinach pracy wychowawcy 
5. W  formie  wydruku  papierowego  (Statut  Szkoły)  umieszczonego  w  pokoju

nauczycielskim – dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy szkoły;

W  trakcie  całego  roku  szkolnego,  nauczyciel  może  przed  rozpoczętym  nowym
działem kształcenia/modułem, przekazywać, informować uczniów z wykazem umiejętności i
wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej  pracy oraz na testach sprawdzających stopień
opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału.

Nauczyciel  jest  obowiązany  na  podstawie  pisemnej  opinii  publicznej  lub
niepublicznej  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  publicznej  poradni
specjalistycznej,  dostosować wymagania  edukacyjne,  do  indywidualnych  potrzeb
psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia  i  odchylenia
rozwojowe  lub  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  uniemożliwiające  sprostanie  tym
wymaganiom.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i
edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.



Rozdział 3
Rodzaje ocen szkolnych

W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
1. bieżące;
2. klasyfikacyjne:

1) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza 
2) roczne – na zakończenie roku szkolnego,
3) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji.  Oceny

końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone
są  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego  lub  sprawdzającego  w  ostatnim  roku
nauczania  danej  edukacji  oraz  na  podstawie  wyników  olimpiad  i  konkursów
uprawniających  do  uzyskania  oceny  celującej.  Ocenę  końcową  zachowania
stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

Rozdział 4
Jawność ocen

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.
Każda  ocena  z  ustnych  form  sprawdzania  umiejętności  lub  wiadomości  ucznia  podlega
wpisaniu do dziennika bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej
skali.

Sprawdzone  i  ocenione  prace  kontrolne  i  inne  formy  pisemnego  sprawdzania
wiadomościi  umiejętności  uczniów  przedstawiane  są  do  wglądu  uczniom  na  zajęciach
dydaktycznych. Oceny wpisywane są  do dziennika.

Rodzice  (prawni  opiekunowie)  mają  możliwość  wglądu  w  pisemne  prace  swoich
dzieci:

1) na zebraniach ogólnych;
2) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;

Rozdział 5
Uzasadnianie ocen

1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie

w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność,
braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma
prawo  do  wniesienia  prośby  o  wpisanie  uzasadnienia  w  zeszycie  szkolnym.
Nauczyciel  realizuje  prośbę  ucznia  najpóźniej  w  terminie  dwóch  dni  od  daty  jej
skierowania.

3. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności mogą być
na prośbę ucznia lub rodzica uzasadniane pisemnie.

4. W przypadku wątpliwości  uczeń  i  rodzic  mają  prawo do uzyskania  dodatkowego
uzasadnienia oceny.  Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje 

bezpośrednio zainteresowanej osobie  w czasie indywidualnych spotkań z rodzicem.



5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w
szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków  wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć,  a  w  przypadku  wychowania
fizycznego -  także systematyczność udziału w zajęciach  oraz aktywność ucznia w
działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Rozdział 6
Skala ocen z zajęć edukacyjnych

§ 1

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne  ustala się w stopniach
według skali:
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie
klasyfikacyjne  w  pełnym  brzmieniu.  W  ocenianiu  klasyfikacyjnym  śródrocznym
dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

3. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego
wysiłku  dopuszcza  się  ocenianie  opisowe  z  komentarzem  ustnym  lub  na  piśmie,
zawierającym następujące elementy:
1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
2) odnotowanie  tego,  co  wymaga  poprawienia  lub  dodatkowej  pracy  ze  strony

ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
3) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
4) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.

4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”,  gdzie „+” oznacza 

osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, a „-”  odpowiednio niższej 

kategorii wymagań. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego 

wiadomości i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego 

stopnia, stopień ze znakiem  (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności 

nieznacznie wykraczają poza wymagania dla danego stopnia.

5. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do 

lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz 

cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny

jest określony przez Przedmiotowe Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów.



Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość 

plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów).

§ 2

Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza
program danej klasy, czyli:

1) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
2) biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu  problemów

teoretycznych  lub  praktycznych  w  ramach  programu  danej  klasy,  proponuje
rozwiązania nietypowe; 

3) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania; 
4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i

innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią). 
 stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności    określone na
poziomie wymagań dopełniającym, czyli: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 
2) nauczania przedmiotu w danej klasie; 
3) sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami,  rozwiązuje   samodzielnie

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem   nauczania; 
4) potrafi  zastosować  posiadaną  wiedzę  i  umiejętności  do  rozwiązania    zadań,

problemów w nowych sytuacjach. 
stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań    rozszerzających, czyli: 

1) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności;
2) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań   podstawowych,
czyli: 
opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne  w życiu  codziennym i
absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki  na wyższym  poziomie. 
stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań    koniecznych,
czyli: 

1) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome  korzystanie  z lekcji; 
2) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne  i  praktyczne;
3) 6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu   wymagań

koniecznych.
stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań koniecznych

 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie szkolne dla wszystkich zajęć
edukacyjnych  określonych  szkolnym  planem  nauczania  ustalają  nauczyciele  w
Przedmiotowych Systemach Oceniania,  na podstawie  realizowanego programu nauczania.



Nauczyciele  zapoznają  uczniów z  Przedmiotowymi  Systemami Oceniania  na pierwszych
zajęciach  edukacyjnych  z danego przedmiotu w roku szkolnym i zapisują tę informację    w
dzienniku lekcyjnym. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej 
opinii  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  lub  innej  poradni  specjalistycznej,  obniżyć
wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w
uczeniu się lub deficyty  rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym
z programu.

Wewnątrzszkolny  System  Oceniania  oraz  Przedmiotowe  Systemy  Oceniania  są
udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Przy ustalaniu  oceny z wychowania fizycznego,  techniki,  muzyki,  plastyki  -  brany
będzie  pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w  wywiązywanie  się  z  obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Rozdział 7
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

§ 1

Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
1) prace pisemne: sprawdziany, czyli zapowiedziane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem pisemne wypowiedzi ucznia obejmujące określony przez nauczyciela 
zakres materiału trwające nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne, kartkówki - pisemne 
wypowiedzi ucznia obejmujące zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, mogą 
być niezapowiedziane, referaty, zadania domowe

2) wypowiedzi ustne: odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, wystąpienia (prezentacje), 
samodzielne prowadzenie elementów lekcji,

3) sprawdziany praktyczne;
4) projekty grupowe;
5) wyniki pracy w grupach;
6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, 

prezentacje Power Point, plakaty, itp.;
7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach;
8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, 

długopisu itp.)

§ 2



Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w 
wymiarze tygodniowym:

1) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny
2) dwie godziny tygodniowo- minimum 5 ocen
3) trzy godziny tygodniowo- minimum 7 ocen
4) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 9 ocen

     § 3

 Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 
punktów na ocenę:

1) 0 – 30% punktów - niedostateczny
2) 31 – 49% punktów - dopuszczający
3) 50 – 69% punktów - dostateczny
4) 70 – 89% punktów - dobry
5) 90 – 100% punktów – bardzo dobry
6) 100% + zadania dodatkowe - celujący
Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone wymagania edukacyjne 

(orzeczenie) nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
1) poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów –

niedostateczny   
2) 20% - 39% - dopuszczający                                                       
3) 40% - 54% - dostateczny
4) 55% - 70% - dobry
5) 71% - 89% - bardzo dobry
6) 90% - 100% - celujący
W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do 

formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz 
wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

§ 4

Sprawdziany
1. Zapowiedziane  sprawdziany  nie  powinny  być  bez  szczególnie  ważnych  powodów

przekładane.
2. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż dwa sprawdziany, a w jednym dniu

więcej niż jeden sprawdzian.
3. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie

później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po
czasowej  nieobecności.  W przypadku  ponownej  nieobecności  ucznia  w ustalonym
terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie 

polega  na  pisaniu  sprawdzianu  o  tym  samym  stopniu  trudności.  W  sytuacjach
uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.



4. Każdy sprawdzian musi zostać zaliczony w formie ustalonej z nauczycielem.
5. Nauczyciel  ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w

terminie  do 2 tygodni  od dnia jego napisania.  Dopuszcza  się  przesunięcie  terminu
zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz
w okresach świąt, ferii.

6. Ucieczka  ze  sprawdzianu  i  kartkówki  przez  ucznia  traktowana  jest  jako  odmowa
odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

§ 5

Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „np”. Po
upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po
dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „np” ocenę ndst. (np. – nie
pisał/a)

Odmowa  odpowiedzi  ustnej  przez  ucznia  jest  równoznaczna  z  wystawieniem  mu
oceny ndst.
 Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym: 
np. - uczeń nieprzygotowany, uczeń nie pisał pracy pisemnej

§ 6

Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w
terminie ustalonym przez nauczyciela. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału,
jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.

Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen z
przedmiotu, którego uczy.

 Uczniowi przysługuje co najwyżej jedno (przy 1 godzinie tygodniowo) lub dwa (przy
większej liczbie godzin w tygodniu) „nieprzygotowanie” (np) lub brak zadania bez podania
przyczyny  z  wyłączeniem  zajęć,  na  których  odbywają  się  zapowiedziane  kartkówki  i
sprawdziany.  Uczeń  zgłasza  nieprzygotowanie  (np)  lub  brak  zadania  na  początku  lekcji.
Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.

  

Dział VIII
TRADYCJE SZKOŁY

§ 1

1.Do tradycji szkoły należy:

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;

2)ślubowanie klas pierwszych;

3) zakończenie roku szkolnego;



4) imprezy okolicznościowe:

- rocznica wybuchu II wojny światowej ( wrzesień)’

- Dzień Edukacji Narodowej ( październik);

- Dzień Niepodległości (listopad);

- Andrzejki ( listopad); 

- Mikołajki ( grudzień);

- Szkolna Wigilia ( grudzień);

- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (maj);

-Dzień Rodziny ( czerwiec);

- Dni Pokusowe ( sierpień).

Dział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

1. Postanowienia Statutu szkoły dotyczą pracowników pedagogicznych

 i niepedagogicznych, rodziców i uczniów.

2. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim 
członkom społeczności szkolnej poprzez wyłożenie statutu w bibliotece szkolnej.

3. Regulaminy określające działalność organów Szkoły Podstawowej nie mogą być sprzeczne 
z zapisami niniejszego statutu jak również 

z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

4. Na wniosek każdego z organów szkoły mogą być wprowadzone do Statutu Szkoły zmiany i
poprawki.

5. Statut Szkoły może być zmieniony w drodze uchwały Rady Pedagogicznej zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków rady pedagogicznej.

6. Nowelizacje w Statucie Szkoły mogą być dokonywane poprzez tworzenie jednolitego 
tekstu.
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