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Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1 

                                    

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie zwana dalej Szkołą 

jest placówką publiczną. 

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

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

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego. Realizuje ustalone przez Ministra Oświaty 

zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów     

i sprawdzianów. 

 

2. Siedziba szkoły: Droszew 21. 

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

4. Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć 8 -letnią Szkołę 

Podstawową im. Marii Konopnickiej w Droszewie.  

5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Droszewie. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: Szkoła 

Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie”. 

                                                                    

§ 2 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Obwód szkoły obejmuje:   

1) Droszew 

2) Gałązki Małe 

3) Gałązki Wielkie 

4) Kurów 

5) Miedzianów 

6) Pawłów 

7) Trkusów 
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3. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły 

podstawowej. 

4. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą 

kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz 

możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach 

określonych odrębnymi przepisami. 

5. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

6.  W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne. 

§ 3 

 1. Cykl kształcenia trwa 8 lat. 

2.  Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. 

3. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne. 

4. W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

5. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i 

uprawnia do ubiegania się do szkoły ponadpodstawowej. 

§ 4 

1.  Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia  rodziców; 

 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  

szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 

3) W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa 

niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na 

podstawie kryteriów określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce. 
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4) Szkoła przeprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów 

przedszkolnych oraz klas pierwszych. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 5 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny 

zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. 

§ 6 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który opisuje wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym i o charakterze profilaktycznym. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawczo-profilaktyczne realizuje się w 

ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

 

§ 7 

1. Celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, 

emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

2. Zadaniem szkoły jest : 

1) wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, 
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2) przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. 

3. Szczegółowe cele i zadania szkoły określone zostały w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

4. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając 

indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. 

  

§ 8 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie i życie od chwili wejścia 

ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia. 

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej 

terenem.  

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju 

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

4. Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada: 

1) sale dydaktyczne, 

2) bibliotekę z centrum multimedialnym, 

3)  pracownię komputerową, 

4) zastępczą salę gimnastyczną, 

5) świetlicę, 

6) jadalnię z zapleczem kuchennym, 

7) gabinet pielęgniarki, 

8) sekretariat, 

9) gabinet Dyrektora, 

10) pokój nauczycielski, 

11) szatnię, 

12) składnicę akt 

Rozdział III 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 9 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 
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3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

§ 10 

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz 

szkoły, 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji 

i podnoszenia kwalifikacji, 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz 

omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy Prawo oświatowe, należy 

w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII szkoły,  
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9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

10) występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły, 

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły, 

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, po 

spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo oświatowe,  

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej,  

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, na zasadach 

określonych w ustawie o systemie oświaty, 

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, w trybie i na warunkach 

określonych w ustawie Prawo oświatowe, 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

takiego nauczania, 

19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa,  

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania, w tym 

tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych 

klas na danym etapie edukacyjnym,  

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 

4. Do kompetencji dyrektora jako kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami należy w szczególności: 
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1) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły, 

2) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

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

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

4) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

5) sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą uczącymi się w szkole, 

6) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

11) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

12) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne 

lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw 

i dobra dziecka, 

13) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym w 

odrębnych przepisach,  

14) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

 



Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie Strona 10 z 91 

 

 

 

 

§ 11 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

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

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia. 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w 

szkole, 

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

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia, 

7) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania, zestawu 

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

8) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo 

do konkursu nikt się nie zgłosił, 

9) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, 

10) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 
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5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala Statut 

lub jego zmiany. 

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o 

odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz do dyrektora szkoły odwołanie nauczyciela z 

innej funkcji kierowniczej w szkole. 

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 12 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada 

samorządu uczniowskiego.  

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin 

uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten 

nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach 

dotyczących 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 gazetki szkolnej, 
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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. 

6. Samorząd uczniowski ze swojego składu może wyłonić radę wolontariatu. 

1) rada wolontariatu podejmuje działania w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

2) strukturę rady wolontariatu i jej kompetencje określa regulamin samorządu 

uczniowskiego. 

 

§ 13 

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

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

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

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły,  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły,  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

4) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

5. 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, o którym mowa w ust. 2. 

6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

§ 14 
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1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania  

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań 

wynikających ze statutu i planów pracy szkoły. 

2.  Spory pomiędzy organami Szkoły są rozwiązywane polubownie.  

3. Organy Szkoły podejmują w trybie roboczym wszelkie działania, w tym działania 

wspólne, zmierzające do wyjaśnienia istoty sporu, wymiany argumentów i zakończenia 

sporu.  

4. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, 

powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego 

przedstawiciela do pracy w zespole;  

1) zespół prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania 

sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania;  

2) strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne;  

3) każdej ze stron sporu przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego;  

4) wnoszone sprawy Dyrektor rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, 

w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli 

działalność tych organów narusza interesy szkoły nie służy rozwojowi jego 

wychowanków. 

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków składanych w formie pisemnej odbywa się według 

oddzielnych procedur. 

Rozdział IV 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 15 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania. 
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2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą 

Prawo oświatowe, nie więcej niż 27. 

 

§ 16 

1. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę uczniom niepełnosprawnym w 

oddziałach integracyjnych na obu poziomach nauczania, na warunkach określonych w 

odrębnych przepisach.  

2. 2. W oddziale ogólnodostępnym umożliwia się dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, 

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę 

ich możliwości.  

§ 17 

1. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy psychologiczno 

–pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 

resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

§ 18 

1. Kształcenie ucznia niepełnosprawnego odbywa się w oparciu o indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny, zawierający w szczególności: 
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1) zakres i sposób wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 

zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem;  

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

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, 

innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, a także: 

a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 

b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów,  

7) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii 

wspomagających to kształcenie – w zależności od potrzeb; 

8) zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej 

do 5 uczniów – w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania 

ucznia.  

 

§ 19 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie: 

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 
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2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia 

edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział 

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania 

 

§ 20 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje pomoc psychologiczno-

pedagogiczną. 

2. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 

przepisy oświatowe. 

§ 21 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, 

zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 

lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 

 

§ 22 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie w sprawie organizacji 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład 

zajęć edukacyjnych. 

 

 

§ 23 

1. Religia i etyka jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane 

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniom nie uczęszczającym na lekcji religii i etyki szkoła zapewnia opiekę. 

 

§ 24 

1. Dla wszystkich uczniów klasy IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie 

do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w 

formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniom, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, szkoła zapewnia opiekę. 

5. 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. 

 

§ 25 

1. Uczeń ma prawo na wniosek rodziców do nauki języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego. 
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§ 26 

1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe, którego celem jest: 

1) dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,  

2) poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,  

3) świadome i trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,  

4) świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.  

 

 

§ 27 

1. Szkoła prowadzi bibliotekę.  

2. Biblioteka szkolna jest centrum dydaktyczno-informacyjnym dla uczniów, ich rodziców i 

nauczycieli. 

3. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i korzystania z innych bibliotek. 

4. Kierunki pracy biblioteki to: 

1) zaspakajanie zgłaszanych przez czytelników potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 

2) współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej 

uczniów, 

3) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły, w tym 

programów nauczania, wychowania i profilaktyki oraz w pracy twórczej, 

4) pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianie umiejętności przetwarzania 

i przyswajaniu informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału 

komunikacyjnego,  

5) szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są 

zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa 

obywatela w życiu społecznym, 

6) współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej. 

5. Zbiory biblioteki tworzą: 
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1) książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia wiedzy, lektury 

zgodne z kanonem lektur, literaturę naukową i popularnonaukową, beletrystyka, 

2) podręczniki szkolne i materiały edukacyjne dla uczniów, 

3) przepisy oświatowe i szkolne, 

4) czasopisma dla nauczycieli i uczniów, 

5) płyty CD, 

6) kasety wideo, 

7) inne pomoce dydaktyczne w miarę miejsca i potrzeb. 

6. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji w tym: 

a) udostępnianie zbiorów w bibliotece, kompletów podręczników do pracowni, klas, 

świetlicy, 

b) prowadzenie działalność informacyjnej wizualnej i audiowizualnej zbiorów i 

czytelnictwa, 

c) udzielanie porad w doborze lektury,  

d) organizowanie pracy zespołu uczniów współpracującego z biblioteką, 

e) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, w tym: 

a) udostępnianie nauczycielom pomocy dydaktycznych w postaci multimedialnych 

programów edukacyjnych, 

b) realizacja zajęć z zakresu edukacji czytelniczej z wykorzystaniem narzędzi IT, 

c) wykorzystanie w pracy z uczniami zasobów Internetu, 

d) udzielanie instruktażu uczniom korzystającym w bibliotece z komputera z dostępem do 

Internetu podczas ich pracy związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, 

przechowywaniem, zabezpieczeniem i prezentowaniem informacji, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, w tym: 

a) informowanie uczniów i ich rodziców o stanie czytelnictwa, 

b) organizowanie konkursów czytelniczych oraz konkursów zachęcających do korzystania z 

biblioteki, 

c) organizowanie spotkań autorskich, 
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d) zachęcanie do udziału w imprezach kulturalnych i czytelniczych, 

e) propagowanie form wizualnych promujących czytelnictwo, 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną: 

a) organizowanie wystaw tematycznych, 

b) udział w wydarzeniach kulturalnych – wycieczki do kina, teatru, muzeum, 

c) upowszechnianie informacji o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 

d) współorganizowanie szkolnych akcji charytatywnych, 

5) współpraca z innymi bibliotekami, w tym: 

a) wymiana wiedzy i doświadczeń – udział w szkoleniach i warsztatach, 

b) popularyzacja na terenie szkoły oferty czytelniczo-edukacyjnej innych bibliotek, 

c) współorganizowanie z innymi bibliotekami spotkań literackich i imprez czytelniczych, 

d) współorganizowanie z innymi bibliotekami tematycznych lekcji bibliotecznych, 

6) współpraca z nauczycielami, w tym: 

a) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

b) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

c) wspieranie nauczycieli w organizacji konkursów oraz uroczystości szkolnych i 

pozaszkolnych, 

d) współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji edukacji czytelniczej i medialnej, 

7) współpraca z rodzicami, w tym: 

a) udostępnianie rodzicom księgozbioru, 

b) udostępnianie rodzicom informatorów związanych z egzaminami zewnętrznymi, 

c) udostępnianie rodzicom dokumentów szkolnych (statut, wewnątrzszkolne ocenianie, 

procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, procedury organizowania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej itp.), 

d) wspieranie przez radę rodziców działalności biblioteki, 

8) czynności organizacyjno-techniczne, w tym: 

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły, 

b) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) przeprowadzenie selekcji zbiorów (przy współudziale nauczycieli), 

d) opracowywanie zbiorów, 

e) prowadzenie katalogów : alfabetyczny, rzeczowy i zbiorów specjalnych ( wg aktualnych 

norm ), 
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f) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystykę, pomiar aktywności czytelniczej 

uczniów, 

g) planowanie pracy biblioteki ( plan długoterminowy i roczny ), składanie rocznych 

sprawozdań, 

7. Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą skontrum na 

zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o 

bibliotekach. 

8. Ustala się następujące prawa i obowiązki czytelników: 

1) z biblioteki szkolnej mogą korzystać: 

a) uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie prawni, 

b) nauczyciele,  

c) inni pracownicy szkoły, 

2) czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki, 

3) korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory. 

4) w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, jak również innych materiałów, 

czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną – uznaną przez 

bibliotekarza za równowartościową, 

5) wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem 

roku szkolnego, 

9. W sprawach dotyczących zwrotu książek przez czytelników kończących szkołę 

bibliotekarz współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów. 

10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki szkolnej mogą być 

przyznane nagrody na koniec roku szkolnego. 

 

§ 28 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które przebywają dłużej w szkole ze względu na 

czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowi opieki. 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez 

rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 
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4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły. 

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności 

szkoły. 

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.  

7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.  

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej.  

9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.  

 

 

                                                                            § 29 

1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.  

1) Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w 

środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i 

kulturalne;  

2) Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę 

rodzica/opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani 

uczniowie przed ukończeniem 13. roku życia, za zgodą rodziców/ustawowych 

opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod 

nadzorem nauczyciela – koordynatora.  

3) Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:  

a) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu,  

b) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym,  

c) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach,  

d) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym,  

e) promowanie idei wolontariatu,  
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f) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze 

charytatywnym. 

§ 30 

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

pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.  

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi poprzez jego udział w 

zajęciach rozwijających uzdolnienia lub zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz 

inne zajęcia organizowanych przez nauczycieli i specjalistów. 

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje wychowawca 

klasy.  

5. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej obligatoryjnie objęci są pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną, planowaną i koordynowaną przez wychowawcę klasy.  

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin, w których te formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu powoływanego 

corocznie przez dyrektora szkoły.  

7. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.  

8. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace zespołu. 

§ 31 

1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

wspierającymi pracę szkoły celem:  

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom 

i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z 

wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

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

inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 
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rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły. 

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

 

§ 32  

 

4. W szkole, za pośrednictwem Vulcan sp. z o. o., funkcjonuje elektroniczny dziennik. 

Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, 

współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa 

podpisana przez dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i 

obsługującej system dziennika elektronicznego. 

5. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na 

serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 

dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i 

przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową 

odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy 

obowiązującego w Polsce prawa. 

 

6. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa „Regulamin 

funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Droszewie”. 

 

Rozdział V 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły 

§ 33 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych nie będących nauczycielami. 

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

będących nauczycielami określają przepisy ustawy Kodeks pracy. 
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3. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami 

określają odrębne przepisy. 

§ 34 

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:  

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

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,  

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i 

koordynowanie ich działania edukacyjnych i wychowawczych,  

5) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, 

6) współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi 

wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

 

§ 35 

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

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady 

solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i 

opiekuńczą;  

3. Do zadań nauczyciela należy:  

1) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

2) efektywnie realizowanie przyjętego programu nauczania, 

3) właściwie organizowanie procesu nauczania, 

4) ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi zasadami 

oceniania, 



Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie Strona 26 z 91 

 

 

 

 

5) dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy, 

6) zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz 

wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzeganie przepisów bhp i zarządzeń dyrektora 

szkoły w tym zakresie, 

7) kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłoczne informowanie 

wychowawcy klasy o niezapowiedzianej nieobecności, 

8) w miarę możliwości zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów, 

9) indywidualizowanie procesu nauczania, 

10) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, 

11) troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły. 

§ 36 

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

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

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

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań  wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego w 

stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia, 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej, 

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki, 

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki w 

szkole i ich ewaluacji, 
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10) wspieranie działań nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, 

12) współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, 

kierując do nich wszystkich potrzebujących, 

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 

głośnej i pisma, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie 

pomocy logopedycznej, 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, 

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy 

ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki w 

szkole i ich ewaluacji, 

8) wspieranie działań nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły. 

 

§ 37 

1. W szkole działają zespoły składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne 

w danym oddziale. 

2. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi przewodniczący zespołu klas I – III i 

przewodniczący zespołu klas IV - VIII. 
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§ 38 

1. Nauczyciele tworzą zespoły  problemowo-zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia. 

 

§ 39 

1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły. 

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawcy klas, pedagog, psycholog.  

3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły. 

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów, 

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły, 

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej. 

Rozdział VI 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 

§ 40 

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

wychowawczą rolę rodziny. 

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

religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice są obowiązani do: 
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1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

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

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza 

granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego 

czasowo za granicą), 

5) do zapewnienia dziecku realizującemu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, warunków nauki 

określonych w tym zezwoleniu,  

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu na zajęcia pierwszego etapu edukacyjnego opieki 

w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, 

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka 

ze szkoły. 

4. Korespondencja szkoła – dom odbywa się w zeszycie korespondencji ucznia oraz za 

pomocą dziennika elektronicznego;  

4) zeszyt korespondencji  uczeń zobowiązany jest codziennie mieć w Szkole i udostępniać 

każdemu nauczycielowi, zawiera:  

a) pieczęć szkoły, wzory podpisów rodziców (prawnych opiekunów) oraz innych osób 

upoważnionych przez nich do podejmowania decyzji w sprawie dziecka, 

 b) ważne informacje dotyczące ucznia, klasy lub szkoły, których przyjęcie do wiadomości 

rodzic poświadcza własnoręcznym podpisem.  

5) w przypadku absencji ucznia trwającej powyżej trzech dni rodzic jest zobowiązany 

poinformować wychowawcę o przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności dziecka;  

6) rodzic jest zobowiązany skontaktować się z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu czy 

pedagogiem w przypadku trudności dziecka w nauce lub niepokojących zachowań dziecka; w 

przypadku nieobecności na zebraniu rodzic jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni 

skontaktować się z wychowawcą;  

7) w przypadku niewywiązania się z warunków współpracy przez szkołę, wychowawcę, 

nauczyciela przedmiotu, pedagoga, rodzic (prawny opiekun) zgłasza problem do Dyrektora 

szkoły. Dyrektor po wyjaśnieniu sprawy informuje rodzica o podjętych krokach. W 

przypadku niezadowolenia rodzic zgłasza ponownie problem, składając pisemny wniosek do 
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Dyrektora Szkoły. Dyrektor, po ponownym zbadaniu sprawy, powiadamia pisemnie o 

podjętej decyzji, która jest ostateczna;  

8) w przypadku nieprzestrzegania warunków współpracy przez rodzica (prawnego opiekuna) 

szkoła (w porozumieniu: wychowawca, nauczyciel, pedagog) za zgodą Dyrektora informuje 

listem poleconym o konsekwencjach prawnych na skutek niespełniania właściwej opieki nad 

dzieckiem. W przypadku dalszego łamania warunków szkoła zgłasza problem do sądu 

rodzinnego;   

9) w uzasadnionych przypadkach rodzice mogą spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem 

przedmiotu w innym - wspólnie ustalonym - terminie;  

10) miejscem spotkań nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są przede wszystkim sale 

lekcyjne i gabinety; 

11) rodzice nie otrzymają żadnych informacji o dziecku podczas zajęć prowadzonych przez 

nauczyciela, jak również w czasie pełnienia przez niego dyżuru; 

 12) informacje dla rodziców na temat zasad funkcjonowania szkoły, zebrań, spotkań i 

uroczystości znajdują się również na szkolnej stronie internetowej;  

13) rodzic jest zobowiązany, w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez lekarza, dostarczyć 

nauczycielowi wychowania fizycznego zwolnienie dziecka z ćwiczeń; nauczyciel 

niezwłocznie przekazuje zwolnienie do sekretariatu szkoły, a fakt ten potwierdza podpisem. 

Nauczyciel wpisuje do dziennika informacje o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego 

po uprzednim zapoznaniu się z decyzją dyrektora;  

14) w przypadku zrealizowania treści wychowania zdrowotnego rodzic, w porozumieniu z 

nauczycielem wychowania fizycznego, może wnioskować o zwolnienie dziecka z zajęć, gdy 

jest to pierwsza lub ostatnia lekcja ucznia w danym dniu. 

 

§ 41 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 

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

odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 

2. Wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu jest uprawniony, na podstawie 

upoważnienia dyrektora szkoły, do zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. 
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§ 42 

1. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

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

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

2. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin rady rodziców. 

Rozdział VII 

Uczniowie szkoły 

§ 43 

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

rodziców. 

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

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami.  

§ 44 

1. Uczeń ma prawo do: 

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

wymaganiami, 

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

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

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

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

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

nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania, 
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8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  

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

biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 

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

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,  

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

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

przewozu do szkoły, 

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

ulepszeń w życiu klasy i szkoły, 

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, 

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

wyborcze), 

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich 

sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej 

podstawowych praw uczniów, 

18) korzystania z telefonu komórkowego zgodnie z obowiązującymi regułami w obecności 

nauczyciela i za jego zgodą: 

a) uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność, 

b) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy też kradzież 

sprzętu, 

c) telefon komórkowy nie może być włączony podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych, 

przerw oraz innych form działań dydaktycznych, wychowawczych czy też opiekuńczych 

prowadzonych przez szkołę. 

d) nie wolno filmować i fotografować nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

e) nie wolno nagrywać przebiegu lekcji. Dotyczy to nagrań zarówno z telefonu, jak i z 

dyktafonu czy odtwarzacza MP, 

f) w pamięci telefonów nie wolno mieć niestosownych do wieku oraz godności ucznia 

informacji, grafik, dźwięku itp., 
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g) w czasie trwania lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy MP. Nie można także 

korzystać ze słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie 

szkolnej, 

h) w przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania 

telefonu, a następnie deponowania zebranego od ucznia urządzenia u Dyrektora Szkoły. 

Zdeponowanie winno nastąpić w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu i 

spisaniu protokołu. (podpisanego przez nauczyciela i ucznia), 

i) po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni 

zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych 

związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły), 

j) za naruszanie powyższych ustaleń uczeń otrzymuje odpowiednio ustalone punkty 

ujemne, 

k) wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole 

mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do 

sądu rodzinnego, 

l) zabrania się uczniom kontaktowania telefonicznego z nauczycielami (dotyczy 

prywatnych telefonów). 

19) pomocy materialnej. 

 

2. Przywileje ucznia: 

1) organizowanie dyskotek, 

2) organizowanie wycieczek rekreacyjnych, 

3) zwalnianie uczniów z pytania po dyskotekach klasowych lub szkolnych,                       

z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 

4) zwolnienie ze sprawdzianów, kartkówek i pytania po wycieczkach całodniowych        

w dniu następnym bezpośrednio po powrocie z wycieczki, 

6) na czas przerw świątecznych i ferii nie zadaje zadań domowych. 

§ 45 

1. W przypadku naruszenia praw uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy, 

2) pedagoga szkolnego, 
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3) dyrektora szkoły. 

2. Skarga powinna być złożona na piśmie.  

3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

4. Rozpatrzenie skargi następuje w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.  

§ 46 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) uczęszczać na zajęcia szkolne, 

2) dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować, znać i szanować jej tradycje i 

obrzędowość, 

3) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,  

4) dbać o wygląd zewnętrzny, 

5) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i w życiu szkoły, 

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

pracowników szkoły, 

7) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o higienę, 

8) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

9) przestrzegać zakazu palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu i używania 

narkotyków oraz innych środków odurzających, 

10) nosić obuwie zmienne na terenie szkoły, 

11) nosić strój ustalony w szkole, 

12) nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych, 

13) szanować przekonania i poglądy innych, 

14) uczęszczać do szkoły systematycznie, punktualnie, każdą nieobecność i spóźnienie 

usprawiedliwiać, 

15) szanować i chronić mienie szkoły,  

16) godnie, kulturalnie i taktownie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o kulturę języka, 

17) przestrzegać zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych, służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazów i 

dźwięku podczas zajęć organizowanych przez szkołę z wyjątkiem sytuacji  opisanych w 

regulaminie szkoły. 

2. Uczniom nie wolno:  
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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. W 

przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, alkohol, bądź przedmiot stwarzający zagrożenie podejmuje 

następujące kroki: 

 a) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję/przedmiot, pokazał zawartość torby szkolnej 

oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie 

co do ich związku z poszukiwaną substancją/przedmiotem,  

b) o swoich spostrzeżeniach lub ustaleniach powiadamia Dyrektora Szkoły, który 

niezwłocznie informuje o sytuacji rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawienia się w Szkole, 

 c) w przypadku gdy uczeń - mimo wezwania nauczyciela - odmawia przekazania 

nauczycielowi żądanej substancji lub przedmiotu i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa 

policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza 

znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy,  

d) jeżeli uczeń wyda substancję/przedmiot dobrowolnie, nauczyciel bezzwłocznie informuje o 

tym fakcie Dyrektora Szkoły, a ten - po odpowiednim zabezpieczeniu - zobowiązany jest 

natychmiast przekazać je policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń 

nabył substancję lub przedmiot,  

e) całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami.  

4) zakładać kolczyków na inne części ciała niż uszy;  

5) farbować włosów;  

6) stosować makijażu, malować paznokci, nosić tipsów i tatuaży;  

7) nosić nakrycia głowy lub „zewnętrznej” odzieży podczas pobytu w Szkole – wierzchnie 

ubranie uczeń pozostawia w szatni;  

8) nosić na terenie szkoły butów na wysokim obcasie, traperów, glanów lub innych na 

podeszwie o głębokich protektorach;  

9) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowanych zajęć;  
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10) spożywać posiłków i pić napojów w czasie zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem 

niegazowanej wody;  

11) rejestrować obrazów i dźwięków przy użyciu urządzeń technicznych bez zgody 

zainteresowanego;  

12) używać podczas zajęć edukacyjnych i przerw telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. Telefony i inne urządzenia muszą być wyciszone i schowane.  

13) zapraszać obcych osób do Szkoły. 

3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone 

w szkole.  

4. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.  

5. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia 

szkody. 

§ 47 

1. Uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagród mogą występować: 

1) wychowawcy klas, 

2) inni nauczyciele, 

3) rada rodziców, 

4) dyrektor szkoły, 

5) samorząd uczniowski, 

6) organizacje młodzieżowe. 

3. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody i 

wyróżnienia: 

1) pochwała ustna wychowawcy klasowego wobec uczniów klasy, rodziców, 

2) pochwała ustna dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły i nauczycieli, 

3) list gratulacyjny do rodziców, 

4) nagrody rzeczowe. 

§ 48 

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

szkoły. 
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2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady 

pedagogicznej i inni pracownicy szkoły. 

3. Uczeń może ponieść następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy, 

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły, 

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

4) nagana dyrektora szkoły, 

§ 49 

1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie kar z § 48 ust. 3 p. 1–5  nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia, 

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

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, o ile jest pełnoletni i rażąco narusza zasady 

określone w statucie lub obowiązujących regulaminach. Dyrektor szkoły, po wyczerpaniu 

środków oddziaływania wychowawczego, może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy 

uczniów szkoły. Skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

3. Termin i sposób załatwienia: 

1) Wniosek rozpatrywany jest w terminach określonych w art. 35 Kodeksu postępowania    

administracyjnego.  

2) Po analizie złożonej dokumentacji i stwierdzeniu zaistnienia „uzasadnionego 

przypadku”, o którym mowa w art. 39 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, Wielkopolski 

Kurator Oświaty wydaje decyzję administracyjną o przeniesieniu ucznia do innej szkoły. 

Jeżeli analiza złożonej dokumentacji nie potwierdza zaistnienia „uzasadnionego 

przypadku” Wielkopolski Kurator Oświaty wydaje decyzję o odmowie przeniesienia 

ucznia do innej szkoły. 

4.   Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy: 

1) Decyzja administracyjna Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesieniu lub o 

odmowie przeniesienia ucznia do innej szkoły przekazywana jest stronom za 

potwierdzeniem odbioru: rodzicom/opiekunom prawnym ucznia, dyrektorowi szkoły 

wnioskującemu o przeniesienie ucznia oraz dyrektorowi szkoły przyjmującego ucznia. 
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5. Tryb odwoławczy: 

1) Stronom zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego przysługuje w terminie 

14 dni od daty otrzymania decyzji  odwołanie do organu wyższego stopnia tj. Ministra 

Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

6.  Inne informacje: 

1) Pozytywne rozpatrzenie wniosku uzależnione jest od wykorzystania przez szkołę 

wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, a zmiana środowiska 

rokuje nadzieję na poprawę zachowania ucznia. 

§ 50 

2) Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary 

lub przyznanej nagrodzie. 

§ 51 

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia 

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

terminie do 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.  

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

uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. 

Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o 

rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu 

uczniowskiego.  

 

Rozdział VIII 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

§ 52 

1. Ogólne przepisy oceniania i klasyfikowania uczniów określają przepisy oświatowe. 

2. Szczegółowe kryteria oceniania zajęć edukacyjnych oraz zachowania znajdują się           

w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

§ 53 
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1. Za osiągnięcia edukacyjne uczniów odpowiedzialni są w równym stopniu nauczyciel, 

rodzic oraz sam uczeń. 

2. Obowiązki nauczyciela określone są przez ustawę Prawo oświatowe, Kartę Nauczyciela, 

przepisy wykonawcze oraz dokumenty wewnątrzszkolne. 

3. Obowiązkiem rodzica jest współpraca ze szkołą, uczestnictwo w zebraniach i 

konsultacjach w celu podejmowania wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych 

z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz innymi specjalistami zatrudnionymi w 

szkole. 

4. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o stałe pogłębianie wiedzy, kształcenie umiejętności na 

miarę swoich możliwości. 

5. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 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. 

7. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

8. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z 

obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na 

nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i 

sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.  

 

§ 54 

1. Ocenianie uczniów stanowi nieodłączną część procesu nauczania  i   wychowania. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
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1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.   

3.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych    z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie zachowania według  ustalonych kryteriów; 

4) ocenianie bieżące zgodnie z przyjętą skalą; 

5)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

6) ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej 

skali; 

7) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych z i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według  skali i w formie 

przyjętej w naszej Szkole; 

8) warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

9) warunki i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji            

o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

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

     5. W  ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco  i rytmicznie. 

Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające 

ocenie; 

3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji                  i 

modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację. 

   6.  Jawność oceny.   

1) Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez      

    siebie (wybrany) program  nauczania w danej klasie uwzględniający  specyfikę   Szkoły. 

2) Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych  

    opiekunów) o:  

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania; 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

3) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

     Sprawdzone i ocenione   pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni     

     opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców   

     (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.  
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7. Skala ocen – klasy IV - VIII 

1) Bieżące ocenianie oraz śródroczne klasyfikowanie z zajęć edukacyjnych ustala się      

   w  stopniach według następującej skali: 

 

Nazwa stopnia Skrót Symbol cyfrowy Progi procentowe 

przy ocenianiu 

prac pisemnych 

celujący cel 6 100 % 

bardzo dobry bdb 5 86 % - 99 % 

dobry db 4 71 % - 85 % 

dostateczny dst 3 51 % - 70 % 

dopuszczający dop 2 36 % - 50 % 

niedostateczny  ndst. 1 0 % - 35% 

 

2) Oceny    klasyfikacyjne    roczne    i     końcowe     ustala    się      według     skali   

   sześciostopniowej, o której mowa w punkcie 1). 

3) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo 

dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający. 

4) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu: niedostateczny. 

8. Skala ocen – klasy I -  III / wymagania edukacyjne 

1) W klasach I - III  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są  

ocenami opisowymi. 

2)  Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie jest  w formie: 

- komentarza słownego nauczyciela lub pisemnego uwzględniającego postępy dziecka, jego pracę, 

wysiłek oraz możliwości psychofizyczne; 

- symboli cyfrowych , którym przypisane są opisy: 

6 - doskonale, wspaniale - otrzymuje uczeń, który samodzielnie, bezbłędnie, biegle w 

określonym czasie wykonuje czynności związane z treściami objętymi  programem nauczania 

dopuszczonym do użytku szkolnego; 
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5  - bardzo ładnie  - otrzymuje uczeń, który samodzielnie, bezbłędnie, ale w swoim czasie wykonuje 

czynności związane z treściami objętymi  programem nauczania dopuszczonym do użytku 

szkolnego;  

4  - ładnie - otrzymuje uczeń, który samodzielnie, ale z niewielkimi błędami 

wykonuje czynności związane z treściami objętymi programem nauczania dopuszczonym do 

użytku szkolnego; 

 3  - poprawnie - otrzymuje uczeń, który pod kierunkiem nauczyciela wykonuje czynności 

związane z treściami objętymi programem nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego; 

 2  - słabo - otrzymuje uczeń, który z pomocą nauczyciela wykonuje czynności 

związane z treściami objętymi d programem nauczania opuszczonym do użytku szkolnego; 

 1 – niewystarczająco, niewłaściwie - otrzymuje uczeń, który mimo pomocy nauczyciela nie 

wykonuje czynności związanych z treściami objętymi programem nauczania dopuszczonym do 

użytku szkolnego 

 - symboli ikonicznych- słowo, rysunek, znaczki; 

9. W  klasach I – III w ocenianiu bieżącym – w pisemnych formach sprawdzania wiadomości 

i umiejętności  stosuje się poniższe kryteria oceniania: 

Poziom opanowania wiedzy 

 i umiejętności 

Ocena pracy uczniów 

   

Progi procentowe przy 

ocenianiu prac pisemnych 

 wspaniale, doskonale 6  100% 

bardzo ładnie 5 86 % - 99% 

ładnie 4 71 % - 85 % 

poprawnie 3 51 % - 70 % 

słabo 2 36 % - 50 % 

niepoprawnie, niewłaściwie 1 0 % - 35% 
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1) Oceny z religii ustala się według sześciostopniowej skali: 

a) 6 – stopień celujący; 

b) 5 – stopień bardzo dobry; 

c) 4 – stopień dobry; 

d) 3 – stopień dostateczny; 

e) 2 – stopień dopuszczający;  

f) 1 – stopień niedostateczny. 

2) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę      

    klasyfikacyjną zachowania. 

10. Formy oceniania bieżącego. 

1) Klasy  I –III 

a) ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas 

wielokierunkowej działalności ucznia; 

b) sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań; 

c) ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę: 

- pisemną – wpisaną  z komentarzem i symbolem cyfrowym: 1,2,3,4,5 lub 6;  

- werbalną - ustne wyrażanie uznania, akceptacji przez nauczyciela  i kolegów podczas 

zajęć. 

d)  Ocenie podlegają postępy uczniów w zakresie poszczególnych edukacji, 

      e) co najmniej raz w miesiącu przeprowadzany jest sprawdzian  zintegrowany,       

          którego wyniki są odnotowywane  w formie oceny w dzienniku lekcyjnym; 

f) oceny za prace pisemne, sprawdzające osiągnięcia uczniów (dyktanda, 

sprawdziany, testy) są oznaczone kolorem czerwonym i  opatrzone komentarzem 

w postaci informacji o poziomie  osiągnięć edukacyjnych i postępach ucznia, a 
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także przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien uczyć się 

dalej;  

2) W klasach IV – VIII ustala się następujące formy i sposoby sprawdzania wiadomości i 

umiejętności: 

a) prace klasowe, w tym prace stylistyczne: 

- obejmują treści jednego, kilku działów lub treści na trwałe obowiązujące 

ucznia, a w przypadku prac stylistycznych co najmniej jedną lekturę, 

- trwają od jednej do dwóch godzin, 

- mogą być poprzedzone lekcją powtórzeniową, 

- są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

-  termin odnotowany  jest w dzienniku lekcyjnym, 

- w jednym dniu może być tylko jedna praca klasowa, w tygodniu nie więcej 

niż trzy, 

- ustalony termin pracy klasowej nie powinien być zmieniony bez ważnych 

powodów; jeżeli zmiana terminu nastąpi na prośbę uczniów to nie obowiązują 

postanowienia dotyczące ilości prac w określonym czasie oraz terminy ich 

przeprowadzania, 

- poprawione, ocenione i opatrzone recenzją prace nauczyciel omawia z 

uczniem (słabe i mocne strony), 

- ocenioną pracę otrzymuje uczeń nie później niż 14 dni od jej napisania,  a w 

przypadku klasyfikacji śródrocznej i rocznej najpóźniej na 7 dni przed 

klasyfikacją, 

- kolejna praca klasowa może być przeprowadzona po oddaniu poprawionej 

ostatniej pracy;   

b) sprawdziany  wg specyfiki przedmiotu: 

- dopuszcza się trzy sprawdziany w tygodniu dla ucznia, 

- termin powinien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym, 
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c) kartkówki: 

- obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, 

- nie muszą być zapowiedziane, 

- trwają do 15 minut, 

- kolejną kartkówkę nauczyciel może przeprowadzić po oddaniu poprzedniej kartkówki 

(termin oddania – nie więcej niż 7 dni). 

d) inne formy prac pisemnych - dyktando, pisanie ze słuchu, test, wypracowanie;   

e) odpowiedzi ustne, w szczególności  różne formy wypowiedzi, odpowiedzi na zadane 

pytania, analizy, wnioski;  

f) samodzielna praca domowa ucznia: 

- pisemna praca, 

- przygotowanie odpowiedzi ustnej, 

- praca praktyczna. 

g) praca na lekcji, w tym aktywność; 

h) praca metodą projektu; 

i) inne formy sprawdzania   wiadomości i umiejętności, w szczególności formy 

sprawnościowe,  prace wykonane na komputerze, przygotowanie wokalne, praktyczne 

wykonanie zadania,  doświadczenie; 

j) prowadzenie zeszytu; 

3) Prace pisemne  z danego roku szkolnego przechodzą na własność szkoły i ulegają 

zniszczeniu. 

 11. Nieprzygotowane ucznia do lekcji.  

1) Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie. 

a) Liczba nieprzygotowań w okresie nie może być wyższa niż 3, w przypadku przedmiotów, 

gdzie tygodniowy wymiar godzin wynosi 3 godziny lub więcej. W przypadku przedmiotów, 

gdzie tygodniowy wymiar godzin wynosi 1 godzinę lub 2, liczba nieprzygotowań w okresie 

jest odpowiednikiem tygodniowego wymiaru godzin danego przedmiotu. 
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 b) Nieprzygotowania odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym znakiem minus 

 „-” w ostatniej rubryce przeznaczonej na ocenianie bieżące. 

c) Wykorzystanie liczby nieprzygotowań skutkuje uzyskaniem oceny negatywnej. Po 

uzyskaniu oceny negatywnej uczniowi przysługuje prawo ponownego wykorzystania liczby 

nieprzygotowań. 

d) Nieprzygotowań nie odnotowuje się w przypadku, kiedy nieobecność ucznia wynosi co 

najmniej kolejne 3 dni i jest usprawiedliwiona. 

2) Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po nieobecności 

    usprawiedliwionej, trwającej co najmniej kolejne 3 dni, o ile treści programowe dotyczą 

okresu nieobecności.  

3) Nie ocenia się negatywnie ucznia, który znalazł się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, 

śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia).   

 

§ 55 

1. Ocena zachowania. 

2. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi.  
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1) obserwacja zachowania dotyczy przestrzegania przez uczniów  obowiązującego     

w programie wychowawczym Kodeksu Ucznia. 

2) informacje o przejawach zachowania są odnotowywane przez wychowawcę w dzienniku 

elektronicznym, zeszycie korespondencji.  

4. W klasach IV-VIII  śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  ustala się  w 

skali: 

1) zachowanie wzorowe,  

2) zachowanie bardzo dobre, 

3) zachowanie dobre, 

4) zachowanie poprawne, 

5) zachowanie nieodpowiednie, 

6) zachowanie naganne; 

5. Kryteria oceny zachowania w klasach IV-VIII ustala się na podstawie punktowego  

     systemu oceniania. 

6. Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 100 punktów, które odpowiadają 

poprawnej ocenie zachowania.  

7. W szkole ustala się następujące progi punktowe poszczególnych ocen zachowania:             

1) 200 pkt. i więcej –wzorowe; 

2) 199 – 175 pkt. – bardzo dobre; 

3) 174 – 150 pkt. – dobre; 

4) 149– 100 pkt. – poprawne; 

5) 99 – 31pkt. – nieodpowiednie; 

6) 30– 0 pkt. -  naganne. 

8. Uzyskiwane i utracone punkty wpisuje wychowawca oraz nauczyciele obserwujący 

zachowanie ucznia, w szczególności na lekcji, przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, w czasie 

wyjść, imprez, wycieczek. 
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9. Uzyskane i utracone punkty są informacją jawną dla ucznia i jego rodziców i odnotowaną 

na ustalonych w szkole kartach oceny. 

10. Obowiązkiem rodzica jest bieżące komunikowanie się z wychowawcą w sprawie  

    zachowania ucznia. W przypadku braku kontaktu ze Szkołą lub posiadania przez  

    ucznia mniej niż 50 punktów ,wychowawca informuje rodziców o niepokojącym  

    zachowaniu dziecka w Szkole. 

11. Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który ma wystarczającą liczbę punktów oraz  nie 

miał więcej niż trzech uwag. 

12. Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który mimo odpowiedniej 

liczby punktów, o której mowa w ust. 6. otrzymał uwagę za zachowania określone w ust. 15 

pkt. 2) a) – i)  

13. Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który popadł w konflikt z 

prawem lub otrzymał naganę Dyrektora. 

14. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, kiedy uczeń z przyczyn losowych, 

spowodowanych chorobą, rehabilitacją, nie mógł uzyskać odpowiedniej liczby punktów, o 

ocenie  zachowania decyduje wychowawca. 

15. Kryteria oceny punktowej. 

  1) Wzmacnianie pozytywnych zachowań – punkty dodawane do 100. 

a) udział w konkursie wiedzy -   etap szkolny– 2 pkt.,   etap międzyszkolny – 5 pkt., 

laureaci – 15 pkt.(każdorazowo); 

b) udział w konkursie artystycznym, zawodach sportowych - etap szkolny – 2 pkt., etap 

pozaszkolny – 10 pkt. każdorazowo; 

c) efektywne pełnienie funkcji w szkole (przewodniczący SU, klasy, SK PCK; kronikarz, 

poczet sztandarowy) – max 12 pkt. w półroczu; 

d) efektywne pełnienie funkcji w klasie (samorząd, dyżurny) - max 7 pkt.     w półroczu; 

e) praca na rzecz szkoły w czasie wolnym (udział  w apelach, uroczystościach, 

przygotowanie szkolnych uroczystości, praca w zespole redakcyjnym gazety szkolnej) 

- maksymalnie 10 w półroczu (każdorazowo 5 pkt.); 
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f) praca na rzecz klasy w czasie wolnym (dyżury klasowe, dekoracja klasy, 

zagospodarowanie gazetek ściennych – maksymalnie 10 w półroczu (każdorazowo 5 

pkt.); 

g) udział w akcjach  charytatywnych (sprzedaż cegiełek, zbiórka pieniędzy(np. 

„Gorączka złota”, „Góra Grosza”, „Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy”) – 10 pkt 

każdorazowo; 

h) efektywna praca na rzecz innych, akcje ekologiczne (zbiórka żywności, zbiórka 

surowców wtórnych) – max 15 pkt. w półroczu , każdorazowo 5 pkt.; 

i)  reprezentowanie szkoły w czasie wyjść, wycieczek itp. – 2 pkt każdorazowo; 

j)   aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (w szkole i poza nią) – maksymalnie 5 

na  koniec zajęć w półroczu. 

k)  koleżeńskość (pomoc innym w potrzebie, w rozwiązywaniu problemu itp.) – 5 pkt. w 

półroczu; 

l)  rozwiązywanie konfliktów sposobami pokojowymi – 5 pkt każdorazowo; 

m)  widoczna poprawa zachowania – 5 pkt; 

n)   pomoc koleżeńska w nauce – 5 pkt w półroczu; 

o)  inicjowanie pozytywnych przedsięwzięć – 5 pkt każdorazowo; 

p)  kultura osobista – do 10 pkt w półroczu. 

2). Niwelowanie niewłaściwych zachowań – punkty odejmowane od 100. 

a) zorganizowana przemoc i grożenie innym – 10- 30 pkt. każdorazowo; 

b) bójki – 10- 30 pkt. każdorazowo; 

c) wyłudzanie, wymuszanie pieniędzy - 10 pkt. każdorazowo; 

d) kradzież – 10- 20 pkt. każdorazowo; 

e) fałszowanie podpisu, zwolnienia, oceny – 10 - 20 pkt. każdorazowo; 

f) umyślne niszczenie mienia szkolnego – 10- 20 pkt. każdorazowo; 
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g) aroganckie zachowanie i słownictwo obrażające nauczyciela, innych pracowników 

szkoły oraz osób dorosłych przebywających na terenie szkoły 10 - 20 pkt. 

każdorazowo; 

h) zamieszczanie w Internecie informacji nieprawdziwych o sobie i o innych; 

zamieszczanie danych osobowych, fotografii, nagrań bez zgody osób trzecich 10– 

20 pkt.; 

i)  naruszenie dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności przez informacje ustne 

i pisemne, fotografie, nagrania – 20 pkt, 

j) zachowanie zagrażające zdrowiu własnemu i innych, w szczególności szturchanie, 

popychanie, podstawianie nogi – każdorazowo 10 pkt, 

k)  niewłaściwe zachowanie w stosunku do symboli narodowych, religijnych - 10 pkt. 

każdorazowo; 

l)  nieodpowiednie zachowanie podczas imprez, uroczystości szkolnych, w czasie 

wyjść i wycieczek - 10 pkt. każdorazowo; 

m)  ucieczka z lekcji - 20 pkt. każdorazowo; 

n)  wychodzenie poza teren szkoły - 10 pkt. każdorazowo; 

o)  każda nieusprawiedliwiona w terminie godzina nieobecności 2 pkt; 

p)  spóźnianie się  – 1 pkt każdorazowo; 

q)  nieodpowiednie zachowanie wobec kolegów i koleżanek: 

               -    przezywanie, ubliżanie, pomawianie, zaczepianie – 10 pkt, 

                -    chowanie, niszczenie cudzej pracy, własności – 10 pkt. 

r) używanie wulgarnych słów, gestów – 5 pkt każdorazowo; 

s) zaniedbanie obowiązków wynikających z pełnionej funkcji – 5 pkt. każdorazowo; 

t) niedotrzymanie przyjętych zobowiązań, kłamstwo - 5 pkt., 

u) niewyłączanie telefonu komórkowego w czasie zajęć – 5 pkt. każdorazowo; 

v) korzystanie z telefonu komórkowego bez wiedzy nauczyciela- 5 pkt. 

każdorazowo; 
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w) zaśmiecanie otoczenia - 5 pkt. każdorazowo; 

x) brak obuwia zmiennego –  5 pkt. każdorazowo; 

y) przeszkadzanie w lekcji (rozmowy, niestosowne reakcje na wypowiedzi innych) – 

3 pkt.  

z) niestosowny strój, nadmierne ozdabianie ciała- 5 pkt każdorazowo. 

ź)  niestosowanie się do zarządzeń porządkowych w szkole –  5 pkt. jednorazowo; 

16. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno--

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

§ 56 

1.  W szkole ustala się następujący sposób dokumentowania osiągnięć  z poszczególnych 

zajęć edukacyjnych:  

1) W dzienniku lekcyjnym:  

a) klasy I -  III. 

      - oceny bieżące – symbole cyfrowe: 1 – 6, 

       - oceny klasyfikacyjne – opisowo. 

2) klasy IV - VIII 

 -  oceny bieżące -  w stopniach 1 - 6  

 - śródroczne oceny klasyfikacyjne – skrótem, 

            - roczne oceny klasyfikacyjne oraz końcowe -  słownie, w pełnym brzmieniu. 

 2. Uczeń otrzymuje z każdego przedmiotu co najmniej  3 oceny w okresie. 

 3. Oceny śródroczne i roczne nie są średnią  arytmetyczną ocen bieżących. 
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 4. W przypadku ucznia zwolnionego z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania stosuje się zapis ,,zwolniony” lub „zwolniona”. 

5. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

-  ,,nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. W przypadku klasyfikacji śródrocznej 

dopuszcza się możliwość stosowania skrótu „nkl.” 

 6. W przypadku zajęć wychowania do życia w rodzinie, które nie podlegają ocenie, w 

dzienniku zajęć  wpisuje się ,,uczestniczył” lub „uczestniczyła”. 

7.W dzienniku lekcyjnym, w poszczególnych zajęciach edukacyjnych, nauczyciel przedmiotu 

odnotowuje sposoby i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

 8. Oceny z prac klasowych, sprawdzianów,  testów wpisywane są do  dziennika kolorem 

czerwonym. 

9. W szkole obowiązują następujące warunki poprawiania ocen: 

1) Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej otrzymanej                     

      z pracy klasowej, testu, sprawdzianu w terminie do 14 dni od otrzymania  tejże oceny. 

2) Uczeń może poprawić  każdą ocenę z prac klasowych, sprawdzianów i testów na 

zasadach ustalonych z nauczycielem w terminie do 14 dni od otrzymania tejże oceny. 

3) Ocena uzyskana z poprawy jest wpisana do dziennika. 

4) Uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę klasyfikacyjną negatywną z danego 

przedmiotu lub był nieklasyfikowany zobowiązany jest do uzupełnienia wiadomości    

i umiejętności w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące, licząc od rozpoczęcia 

drugiego okresu.  Uzupełnianie wiadomości i umiejętności uczeń lub jego rodzice 

ustalają wspólnie z nauczycielem przedmiotu. 

10.  Zasady dostosowania wymagań  edukacyjnych do potrzeb i możliwości  ucznia  w nauce  

       oraz zwolnienie ucznia z zajęć. 

1) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
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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  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 kształcenia specjalnego albo    

   indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań  edukacyjnych do  indywidualnych   

   potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych ucznia może  nastąpić  na  podstawie  tego   

   orzeczenia.  

4) Wychowawca zwołuje zespół nauczycieli uczących w celu dostosowania wymagań  

    edukacyjnych dla danego dziecka. 

5) Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie  

dostosowuje wymagania do jego potrzeb i możliwości. 

6) Wymagania wobec ucznia muszą uwzględniać specyfikę jego trudności w uczeniu się         

i deficyty rozwojowe. 

7) Formy pomocy proponowane w pracy z uczniami: 

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

b) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

c) zajęcia rewalidacyjne, 

d) zajęcia w świetlicy, 

e) nauczanie indywidualne, 

f) doraźna pomoc nauczyciela; 

8) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
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wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

9) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

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

10) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w punkcie 9), 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

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

11) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego. 

12) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

13) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego                

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

albo „zwolniona”.  

11. W szkole obowiązują następujące zasady informowania uczniów i rodziców  o 

wewnątrzszkolnych zasadach  oceniania:  

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich  

    rodziców  o:  

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych  zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny     
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            klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2) Informacje, o których mowa w  pkt. 1)  nauczyciele przekazują: 

a) uczniom na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, a informację o tym 

odnotowują w dziennikach zajęć; 

b) wymagania edukacyjne  z poszczególnych przedmiotów są udostępniane  

uczniom i rodzicom przez nauczyciela przedmiotu po wcześniejszym ustaleniu 

terminu. 

3) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje o  

    warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie  

    uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

    oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

    zachowania, oraz to, że ocena z zachowania uwzględnia respektowanie przez  

    ucznia obowiązków określonych w Statucie Szkoły:   

a) uczniów na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy w danym roku 

szkolnym, a informację tę odnotowuje w dzienniku zajęć lekcyjnych; 

b) rodziców uczniów na pierwszym zebraniu klasowym, a informację tę odnotowuje w 

planie spotkania z rodzicami. Lista obecności rodziców oraz plan spotkania stanowią 

dokumentację wychowawcy klasy, która jest przechowywana w teczce wychowawcy. 

12. Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce oraz zachowaniu. 

1) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

a) Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez uczących danego 

przedmiotu.  

b) Oryginały prac pisemnych mogą być udostępniane do wglądu rodzicom ucznia na 

ich życzenie przez nauczyciela, który prace oceniał lub przez wychowawcę 

podczas zebrań rodziców, konsultacji indywidualnych w siedzibie szkoły.  

c) Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć 

zestaw pytań (zadań). 
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2) Wychowawcy organizują co najmniej 3 spotkania z rodzicami w trakcie roku 

szkolnego , informują   o zachowaniu, postępach i osiągnięciach uczniów. 

3) Rodzic jest zobowiązany zgłosić się do szkoły na wezwanie  wychowawcy  lub 

nauczyciela przedmiotu. 

4) Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej rodziców 

ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie  i rocznej ocenie zachowania na  

tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Informacja ta musi być 

potwierdzona pisemnie przez rodzica. W przypadku drastycznego naruszenia 

kryteriów oceny zachowania, uczeń może otrzymać ocenę o jedną w skali niższą od 

przewidywanej. Jeśli rodzic nie zgłosi się do szkoły, informację o  przewidywanych 

ocenach przesyła się listem poleconym. 

5) Nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej lub 

rocznej z przedmiotu i uzasadnia ją w formie ustnej podczas zajęć na tydzień przed 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, a wychowawca ustala i przekazuje 

ocenę zachowania ucznia. Obowiązek ten nie dotyczy przypadku nieobecności ucznia 

w szkole. 

13.  Klasyfikacja i tryb ustalania klasyfikacyjnych ocen z zajęć edukacyjnych 

1) Podsumowania osiągnięć edukacyjnych i zachowania dokonuje się dwa razy   w ciągu roku 

szkolnego: 

a) klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w styczniu, na termin wpływa 

data rozpoczęcia ferii zimowych. 

b) klasyfikowanie roczne uczniów przeprowadza się w czerwcu, w ostatnim tygodniu 

nauki szkolnej. 

2) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe                        

i dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

3) Do średniej ocen zostaje włączona ocena z religii lub etyki oraz ocena z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 
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4) Śródroczna, roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma 

wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

5) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę      klasyfikacyjną 

zachowania. 

6) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7) Ocena śródroczna ( klasy I – III) w przeciwieństwie do oceny rocznej zawiera  

    dodatkowo zalecenia do dalszej pracy z uczniem, dotyczące zarówno postępów    

    w edukacji,  jak i zachowania.   

8) Klasyfikowanie roczne w klasach IV – VIII polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i 

zachowania ucznia w  danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

9) W klasyfikacji  rocznej w klasach I – III obowiązuje opisowa forma oceny,  

    która  uwzględnia: 

a) postępy w edukacji polonistycznej; 

b) postępy w edukacji matematycznej; 

c) postępy w edukacji przyrodniczej; 

d) postępy w edukacji plastycznej; 

e) postępy w edukacji technicznej; 

f) postępy w edukacji społecznej; 

g) postępy w nauce języka angielskiego; 

h) postępy na edukacji informatycznej; 

i) postępy na zajęciach wychowania fizycznego; 
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j)  zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych, a w szczególności: 

- wywiązywania się z obowiązku ucznia, 

- przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych, 

- dbałość o honor i tradycje Szkoły, 

- umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm, 

- troskę o piękno mowy ojczystej (uprzejmość, zwroty grzecznościowe), 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne, 

- kulturalne zachowanie się poza Szkołą, 

- okazywanie szacunku innym osobom, 

- osobiste osiągnięcia uczniów. 

10) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych, plastyki i muzyki należy  w  szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć. 

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

ocenami opisowymi. 

12) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień. 

13) W klasach IV - VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  ustala się według  

      sześciostopniowej skali. 

14) Tryb ustalania klasyfikacyjnych ocen z zajęć edukacyjnych: 

a) nauczyciel ocenia ucznia we wszystkich obszarach; 

b) na bieżąco informuje uczniów o ocenach bieżących; 
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c) nauczyciel stwarza uczniom warunki do uzupełnienia i wyrównania braków wiedzy i 

umiejętności; 

d) dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości uczniów; 

e) zapoznaje rodziców i uczniów z procedurą odwoławczą od przewidywanej oceny; 

f) w ustalonych terminach informuje o przewidywanych ocenach  rocznych. 

15)  W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu Dyrektor powołuje komisję   

w celu wystawienia oceny śródrocznej i rocznej  w następującym składzie: 

a) Dyrektor; 

b) nauczyciel pokrewnego przedmiotu; 

c) wychowawca lub inny nauczyciel uczący w danej klasie. 

14.  Klasyfikacja i tryb ustalania klasyfikacyjnych ocen zachowania. 

1) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na : 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

2) W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami     

     opisowymi.  

3) W klasach IV – VIII  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są  

    ocenami ustalonymi w skali. 

4) Procedura oceniania zachowania – klasy IV –VIII 

a) wychowawca zakłada kartę ucznia, w której znajdują się wszystkie obszary     

     oceniania zachowania. 

b) nauczyciele zobowiązani są na bieżąco wpisywać punkty dodatnie i ujemne. 

5) Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po uwzględnieniu: 

a)  opinii wszystkich nauczycieli – dodatkowo od 1  do 10 pkt; 

b)  po zasięgnięciu opinii kolegów z klasy – dodatkowo od 1 do 10 pkt; 
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c)  samooceny  zainteresowanego ucznia – dodatkowo od 1 do 10 pkt; 

 d)    opinia wychowawcy klasy – dodatkowo od 1 do 20 pkt. 

6) Ostateczną, merytorycznie uzasadnioną, decyzję podejmuje wychowawca klasy. 

 7)  W przypadku nieobecności wychowawcy Dyrektor wyznacza osobę pełniącą obowiązki 

wychowawcy w celu dopełnienia procedury wystawienia ocen zachowania oraz powołuje 

komisję w celu wystawienia oceny w składzie: 

a) Dyrektor; 

b) dwóch nauczycieli uczących w danej klasie. 

15.  Procedury odwoławcze od przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych   

       lub rocznej oceny zachowania - egzamin weryfikujący ocenę. 

1) Uczeń lub rodzic mogą złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły w sprawie 

podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z  obowiązkowych  i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych od dnia powiadomienia o przewidywanej ocenie, jednak nie 

później niż na trzy dni przed dniem posiedzenia rady pedagogicznej. 

2) Zainteresowany może złożyć zastrzeżenie o podwyższenie rocznej oceny  

klasyfikacyjnej tylko o jeden stopień, jeżeli spełnia przedstawione na początku roku 

szkolnego warunki: 

a) podejmował dodatkowe zadania wskazane przez nauczyciela przedmiotu  lub              

z własnej inicjatywy; 

b) korzystał z form pomocy proponowanej przez nauczyciela; 

c) systematycznie odrabiał zadania domowe; 

d) uczeń wykorzystał możliwość poprawy oceny cząstkowej; 

e) wszystkie godziny nieobecności są usprawiedliwione; 

f) w terminie wywiązywał się z obowiązków; 

g) posiada zeszyt przedmiotowy 

3) Dyrektor szkoły ustala skład komisji w przypadku wniosku: 
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a) Dyrektor jako przewodniczący; 

b) nauczyciel przedmiotu – egzaminator; 

c) nauczyciel pokrewnego przedmiotu- członek komisji. 

4) Uczeń może wnosić o podwyższenie przewidywanej oceny o jedną ocenę wyżej   w skali 

ocen. Stopień trudności pytań i zadań praktycznych musi odpowiadać kryteriom stopnia,  o 

który ubiega się uczeń.  

5) Ocena uzyskana z egzaminu weryfikującego ocenę jest ostateczna. Jeżeli uczeń otrzyma z 

egzaminu niższą ocenę niż przewidywana, oceny nie obniża się. 

6) Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć zastrzeżenie o podwyższenie rocznej oceny  

klasyfikacyjnej zachowania , jeżeli uzyska pozytywną opinię komisji złożonej   z pięciu 

nauczycieli: 

a) dyrektor szkoły; 

b) wychowawca klasy; 

c) lider lub członek zespołu wychowawczego; 

d) lider lub członek zespołu ds. oceniania; 

e) Rzecznik Praw Ucznia. 

7) Komisja wydaje opinię po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą zachowania    ucznia. 

8) Odwołanie musi zawierać  uzasadnienie. 

9) Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające, sprawdza   w ciągu trzech dni 

roboczych od dnia złożenia wniosku o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

zachowania,  prawidłowości przebiegu procesu  oceniania.  Jeśli komisja uzna zasadność 

argumentów wskazanych we wniosku, ustala dla ucznia wyższą ocenę zachowania, jeśli 

argumenty są niezasadne  utrzymuje przewidywaną ocenę.  

16. Procedury odwoławcze od wystawionej rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny zachowania – egzamin  sprawdzający. 

1) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia w formie    pisemnego wniosku  

    do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena  klasyfikacyjna z zajęć  
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    edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania  została ustalona  

    niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej   oceny. 

2) Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w 

terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

3) Zainteresowany wskazuje niezgodność z przepisami prawa w wystawianiu oceny. 

4) W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych  

   lub  roczna  ocena klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  

   z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej oceny, Dyrektor  Szkoły  

   powołuje komisję, która: 

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

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

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji, 

c) sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 1). Termin sprawdzianu uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

5)  W skład komisji wchodzą: 

 a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących  

  takie same zajęcia edukacyjne. 

 b) w  przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
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- Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący komisji, 

- wychowawca klasy, 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

  w danej klasie, 

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

- przedstawiciel Rady Rodziców. 

6) Nauczyciel  może być zwolniony z udziału w   pracy komisji na własną prośbę  lub w 

innych, szczególnie uzasadnionych   przypadkach. W takim przypadku  Dyrektor Szkoły 

powołuje innego nauczyciela  prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w inne szkole następuje w porozumieniu z 

Dyrektorem Szkoły; 

7) Ustalona przez głosowanie roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  oraz 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z  wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych,  która  może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 56 ust 18 pkt. 1); 

8) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- skład komisji, 

- termin sprawdzianu,  

- zadania ( pytania) sprawdzające, 

- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

- skład komisji, 

- termin posiedzenia komisji, 

- wynik głosowania, 

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
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 9) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych   

odpowiedziach ucznia. 

10) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie   wyznaczonym 

przez Dyrektora Szkoły. 

11) Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,  z tym, że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od  dnia  przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W 

tym przypadku ocena ustalona   przez komisję jest ostateczna. 

17.  Egzamin klasyfikacyjny. 

1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć     

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

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych  przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie  nauczania. 

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

    4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą. 

    5) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w punkcie   4 b)     

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

      wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

    6) Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

   7) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

   8) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych,    wychowania  
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      fizycznego i zajęć komputerowych ma przede wszystkim  formę zadań praktycznych. 

   9) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później  niż w dniu poprzedzającym dzień  

      zakończenia   rocznych  zajęć  dydaktyczno –  wychowawczych.  Termin   egzaminu    

      klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

   10) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punktach:  2,3 i 4 a),  

       przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

   11) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja powołana przez   dyrektora  

         szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio   obowiązku szkolnego  

        lub obowiązku  nauki poza szkołą. W skład komisji  wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych     

w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

  12) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem  oraz jego rodzicami (prawnymi  

        opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych,  z  których uczeń może zdawać  egzaminy w  

       ciągu jednego dnia. 

   13) Egzamin klasyfikacyjny obejmuje materiał programowy zrealizowany w danym roku          

       szkolnym. Pytania, ćwiczenia , zadania praktyczne proponuje nauczyciel   przedmiotu,  a  

       zatwierdza przewodniczący w porozumieniu z  członkami  komisji. Pytania muszą być  

       tak dobrane, aby uczeń mógł otrzymać każdą z ocen. 

14) W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego  mogą być obecni- w charakterze  

       obserwatorów- rodzice  ucznia. 

15)  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół  
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       zawierający w szczególności: 

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

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu 

klasyfikacyjnego; 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) zadania egzaminacyjne; 

     f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

  16)  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych    

        odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

  17) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego   

        roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z   zastrzeżeniem  § 56  

       ust 16 pkt. 1) i 2). 

  18) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z § 56 ust 17 pkt. 9), może przystąpić do 

niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

18. Egzamin poprawkowy. 

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

uzyskał ocenę negatywną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy. 

2) Egzamin poprawkowy składa się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin poprawkowy  z 

plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i  wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

     W skład komisji wchodzą: 



Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie Strona 68 z 91 

 

 

 

 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący 

komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;  

5)  Nauczyciel  może być zwolniony z udziału w pracy  komisji na własną prośbę  

     lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.   

    W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela    

    prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela  

    zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem  tej Szkoły. 

6) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół  

    zawierający  w szczególności: 

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

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin egzaminu poprawkowego; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania egzaminacyjne; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  o ustnych   

    odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania    

    praktycznego.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu        

   poprawkowego wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym  

  terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

9) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy  

    programowo wyższej i powtarza klasę . 
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10) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada  

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

      programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych  

     obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te  obowiązkowe zajęcia  

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

      programowo wyższej. 

19. Promocja. 

1) Każdy uczeń klas I –III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.  

2) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na  wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców  (prawnych  opiekunów)  ucznia. 

3) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub 

na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, oraz rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

4) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do  

klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych  w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem  § 56 ust. 18 pkt. 10). 

5) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji  

    rocznej uzyskał  średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą  

    ocenę zachowania , otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej   z wyróżnieniem. 

6) Laureaci  konkursów  przedmiotowych  o   zasięgu wojewódzkim w szkole  

    podstawowej   otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną,  ocenę  

    klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu  

    wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po  ustaleniu  
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    albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć  

    edukacyjnych najwyższą pozytywną ocenę końcową  klasyfikacyjną. 

7) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4 nie otrzymuje promocji do  

    klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 56 ust. 18pkt. 10). 

8) Uczeń szkoły podstawowej , który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia  

specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a 

który odpowiednio w szkole podstawowej specjalnej  uzyskuje ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego.  

20. Ukończenie Szkoły. 

1) Uczeń kończy szkołę podstawową,  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą   

składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w 

klasie programowo najwyższej i roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach  programowo niższych w szkole, z 

uwzględnieniem § 44 ust. 6, uzyskał oceny,  klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od 

oceny niedostatecznej. 

2) W przypadku szkoły podstawowej - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do  egzaminu 

po klasie ósmej. 

3) Uczeń kończy szkołę podstawową, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, uzyskał  średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą  ocenę 

zachowania. 

21. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz 

przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

22. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków wymienionych w ust.21, 

powtarza ostatnią klasę szkoły – klasę ósmą. 

23. Ewaluacja. 
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1) Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania podlegają monitorowaniu w ciągu    całego roku 

szkolnego. 

2) Raz w roku badana jest wśród uczniów znajomość  Zasad    Wewnątrzszkolnego Oceniania  

i przestrzeganie zasad  oceniania (ankieta). 

3) Zespół  analizuje wyniki ankiety, uwagi i spostrzeżenia. Wnioski   

    przedstawia Radzie Pedagogicznej (słabe i mocne strony zasad oceniania) 

Rozdział IX 

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów 

§ 57 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz 

innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto 

wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący 

nauczyciele. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli 

dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, 

korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w 

trakcie wycieczek. 

4. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany 

jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym 

wypadku, mającym miejsce podczas zajęć; 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela), dopuszczalne jest 

łączenie grup uczniów i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą; 

6. Zwolnienia ucznia, na pisemną prośbę rodzica w zeszycie korespondencji, z danych 

zajęć dokonuje wychowawca klasy lub w przypadku jego nieobecności nauczyciel, z 

którym uczeń ma lekcję i jest to dla ucznia ostatnia lekcja w danym dniu. Prośba 
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winna zawierać skonkretyzowaną przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia 

ze szkoły. W przypadku zdarzeń losowych uczeń może być zwolniony na osobistą 

prośbę rodzica, a fakt ten rodzic potwierdzi własnoręcznym podpisem w 

sekretariacie szkoły. 

7. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u 

innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu 

tego z nauczycielem lub bibliotekarką. 

8. Uczeń jest zobowiązany zapoznać się z informacją dotyczącą zmiany planu 

umieszczoną w dzienniku elektronicznym lub zeszycie korespondencji. 

9. Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i 

bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas 

wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

10. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie:  

informatyki, fizyki, chemii, warsztaty szkolne i inne, opiekun pracowni lub inny 

pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni 

(stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów. 

11. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz). 

12. Szkoła na stałe współpracuje z policją. 

 

§ 58 

1. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia. 

2. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa 

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia 

nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel  

powinien podjąć następujące kroki: 

1) informuje równocześnie wychowawcę i pedagoga szkoły oraz Dyrektora; 

2) wychowawca zaprasza do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

i przekazuje im uzyskaną informację; 
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3) w przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z 

pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

4) w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor szkoły niezwłocznie 

zawiadamia o tym prokuratora lub policję. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków zobowiązany jest: 

1) powiadomić o swoich przypuszczeniach Dyrektora Szkoły lub pedagoga; 

2) odizolować ucznia od reszty klasy, zapewniając mu opiekę; 

3) zawiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów oraz policję. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk lub inną substancję psychoaktywny  zobowiązany jest: 

1) zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz 

ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji; 

2) powiadomić niezwłocznie Dyrektora Szkoły i wezwać policję; 

3) po przyjeździe policji przekazać zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące 

szczegółów zdarzenia. 

5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję  

przypominającą narkotyk zobowiązany jest: 

1) zażądać oddania substancji, pokazać zawartość torby szkolnej oraz kieszeni; 

2) powiadomić Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia; 

3) wezwać policję. 

                                                                      § 59 
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1. Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów. 

2. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza 

Szkołą, organizowanych przez nią. 

3. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania  w 

świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im; 

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi Szkoły); 

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów  stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły; 

7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych  

zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla 

zdrowia lub życia uczniów. 

4. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwać 

pogotowie ratunkowe. Każdy wypadek należ odnotować w „rejestrze wypadków”, 

znajdującym się w sekretariacie szkoły i sporządzić kartę wypadku ucznia. 

5. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je  

przerywa i ewakuuje wszystkich z zagrożonych miejsc. 

6. Pomieszczenia Szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli  

wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone  w 

środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach  udzielania 

tej pomocy. 
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7. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do odbycia szkolenia z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

8. Udział uczniów w lekkich pracach na rzecz Szkoły i środowiska może mieć miejsce po 

zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt  i środki 

ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych 

warunków pracy. 

§ 60 

1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem Szkoły liczbę opiekunów 

oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych 

opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich 

będą się one odbywać. 

2. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z 

każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do 

punktu docelowego. 

3. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

4. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami 

bezpiecznego przebywania nad wodą. 

5. Nauka pływania i kąpiele mogą odbywać się wyłącznie w miejscach specjalnie do tego 

celu wyznaczonych i przystosowanych pod nadzorem ratownika. 

6. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, muszą być wyposażone w 

sprzęt ratunkowy. 

7. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi 

oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym. 

8. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów. 

9. Zabronione jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i 

innych zbiornikach wodnych. 
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10. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub 

placówki sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

11. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel 

szkoły, a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca 

odpowiednie przepisy. 

12. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych 

przepisów: 

1) jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z 

publicznych środków lokomocji; 

2) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej; 

3) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób. 

13. Przed organizowaniem wycieczki nauczyciel musi uzyskać zgodę Dyrektora Szkoły. 

14. Na udział w wycieczce oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać  zgodę 

rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie, którą przechowuje w 

dokumentacji wycieczki. 

15. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki 

przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez Dyrektora Szkoły. 

16. Kierownika wycieczki powołuje Dyrektor. 

17. Organizator zajęć dydaktycznych z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje ten fakt do 

zeszytu wyjść. 

18. Do obowiązków kierownika wycieczki należy: 

1) opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki, zapoznanie z nim 

uczestników oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem; 

2) ustalenie opiekuna (opiekunów) wycieczki i przydzielanie im określonych zadań; 

3) prawidłowe wypełnienie karty wycieczki; 
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4) zebranie od uczestników i zweryfikowanie przed wycieczką wielodniową formularzy 

wycieczki szkolnej kilkudniowej oraz posiadanie aktualnego wykazu uczestników w 

trakcie wycieczki; 

5) złożenie Dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia karty wycieczki wraz z załącznikami: 

a) w przypadku wycieczki krajowej najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem; 

b) w przypadku wycieczki zagranicznej najpóźniej 21 dni przed jej rozpoczęciem; 

6) przedstawienie rodzicom uczestników wycieczki sprawozdania finansowego po  jej 

zakończeniu; 

7) zapewnienie kompletnie wyposażonej apteczki pierwszej pomocy; 

8) natychmiastowe poinformowanie rodziców i policji o stwierdzeniu spożycia alkoholu 

lub innych substancji psychoaktywnych przez uczestników  wycieczki; 

9) podczas przejazdu autokarem, rozmieszczenie uczniów zgodnie z listą i opiekunów w 

pojeździe, zgodne z przepisami ruchu drogowego: przy każdych drzwiach jeden 

opiekun; 

10) dokonanie zgłoszenia kierowcy i autokaru do właściwej miejscowo jednostki policji 

w celu kontroli; 

11) wyegzekwowanie od kierowcy autobusu lub przedstawiciela przewoźnika wglądu do 

dokumentu potwierdzającego pozytywną kontrolę odbytą bezpośrednio przed 

wyjazdem uczniów. 

12) przypomnienie uczestnikom bezpośrednio przed rozpoczęciem podróż  obowiązków i 

zasad, szczególnie wpływających na bezpieczeństwo przejazdu:  zakaz spożywania 

w czasie jazdy posiłków i napojów, obowiązek zajmowania  miejsc siedzących 

podczas jazdy, zapięcia pasów bezpieczeństwa. 

23. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy: 

1) współdziałanie z kierownikiem w pełnej realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki lub imprezy; 
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2) czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu przez wszystkich uczestników, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa od momentu rozpoczęcia do 

zakończenia wycieczki; 

3) nadzór nad wykonaniem przez uczestników przydzielonych im zadań; 

4) wykonanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki; 

5) zajęcie miejsca w autokarze umożliwiającego nieustanną obserwację zachowania 

uczniów; 

6) kontrolowanie zakazu spożywania posiłków i ciepłych napojów podczas jazdy  

autokarem; 

7) potwierdzenie własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcia 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników. 

24. Uczestnik wycieczki ma obowiązek: 

1) poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach (np. alergia, 

astma, cukrzyca, choroba lokomocyjna, epilepsja itp.) oraz zażywanych lekach, 

środkach zapobiegawczych oraz zabrać z sobą przyjmowane leki związanych z 

chorobą przewlekłą i poinformować o tym fakcie kierownika wycieczki; 

2) przestrzegać przepisy obowiązujące w miejscu pobytu, dotyczących m.in.  stosowania 

urządzeń elektrycznych, ognia, przestrzegania ciszy nocnej od godz.22.00 do godz. 

6.00, zachowania się na obszarach chronionych itp.; 

3) dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność współuczestników wyjazdu; 

4) informować niezwłocznie kierownika lub opiekuna wycieczki o ewentualnych  

wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych istotnych problemach  związanych z 

wycieczką; 

5) punktualnie stawiać się podczas wycieczki w miejscach wyznaczanych przez  

kierownika wycieczki lub opiekunów; 

6) przestrzegać przepisy i zasady ruchu drogowego. 

25. Podczas wycieczki jest zabronione: 



Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie Strona 79 z 91 

 

 

 

 

1) posiadanie i spożywanie wyrobów alkoholowych, narkotyków i innych środków o 

podobnym działaniu oraz wyrobów tytoniowych i napojów energetyzujących; 

2) spożywanie posiłków oraz picie gorących napojów podczas przejazdów autokarami; 

3) samowolne oddalanie się od grupy; 

4) opuszczanie bez zezwolenia środków transportu, zwiedzanych obiektów, 

zorganizowanych spotkań, wykładów, seansów i miejsc zakwaterowania itp.; 

5) nawiązywanie kontaktów intymnych oraz działań mogących zakłócać przebieg 

wycieczki lub zagrażać bezpieczeństwu jej uczestników. 

26. Odpowiedzialność rodziców uczestników wycieczek. Rodzice: 

1) zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach 

dzieci, np. alergia, astma, cukrzyca, choroba lokomocyjna, epilepsja itp.), 

stosowanych lekach, środkach zapobiegawczych oraz wyposażyć dziecko w leki , 

które przyjmuje, informując o tym fakcie kierownika wycieczki; 

2) odpowiadają finansowo za wszystkie szkody materialne wynikłe  z niewłaściwego 

zachowania ich dzieci i naruszenia przez nie regulaminu wycieczki; 

3) w przypadku rażącego naruszenia regulaminu wycieczki, powodującego zagrożenie 

życia lub zdrowia ich dziecka lub innych uczestników, zobowiązani są do 

natychmiastowego odebrania go z miejsca wskazanego przez kierownika wycieczki 

lub jednostkę policji na własny koszt. 

§ 61 

1. Ochrona przeciwpożarowa. 

2. Zasady ochrony przeciwpożarowej i konieczne działania opisane są w oddzielnych 

 dokumentach: 

1) instrukcji przeciwpożarowej; 

2) instrukcji ewakuacji uczniów i pracowników szkoły; 

3. Powyższe dokumenty poddawane są okresowej ewaluacji. 
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Rozdział X 

 Organizacja i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego 

§ 62 

1. Organizację oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz 

organizacyjny szkoły, o którym mowa w § 22 ust.2. 

2. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez 

nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego 

przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy 

rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci. 

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 

4. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku nieodpłatnie przez 5 godzin 

dziennie (od 8.00 do 13.00), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy                 

oraz określonych w kalendarzu pracy szkoły terminach przerw w pracy oddziału 

przedszkolnego. 

5. W przypadku pozostania dziecka z oddziału przedszkolnego dłużej niż 5 godzin,              

na wniosek rodziców szkoła zapewnia wychowankowi opiekę w godz. od 7.00 do 8.00        

i po 15.00  za ustaloną odpłatą. 

6. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie 

dzieciom niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

7. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może w oddziale przedszkolnym zorganizować 

zajęcia dodatkowe. 

8. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (religia i inne) dostosowuje się do 

możliwości rozwojowych dzieci – ok. 30 minut. 

10. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać z jadalni szkolnej na ogólnych 

zasadach określonych przez szkołę.  Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową. 

Dzieci dożywia. Istnieje możliwość zakupu obiadów. W tym czasie opiekę zapewniają 

dzieciom wychowawcy. 

§ 63 
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1. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ 

prowadzały szkołę i podaje do publicznej wiadomości. 

2. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie 

dziecka od oddziału przedszkolnego rozpatruje dyrektor szkoły. 

3. Dziecko powracające z zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego na 

warunkach dotyczących obywateli polskich. 

 

§ 64 

1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności: 

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości z 

uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji; 

2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz 

wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do 

podjęcia nauki w szkole; 

3) ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i normami 

postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i 

zachowanie; 

4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w 

celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i 

fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach 

poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale 

przedszkolnym; 

3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i 

wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci; 

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do 

możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi 

potrzebami i możliwościami; 



Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie Strona 82 z 91 

 

 

 

 

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej 

inicjatywy; 

6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka; 

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

9) organizowanie opieki dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych 

potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna. 

§ 65 

1. Oddział przedszkolny: 

2) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody 

oraz organizację pracy wychowawczo -dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i 

możliwości, w szczególności poprzez: 

a) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych; 

b) system ofert edukacyjnych; 

c) stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć; 

d) działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące; 

3) umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu 

otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, 

możliwości i zainteresowań dzieci; 

4) organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych 

kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także 

umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej 

twórczości własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej; 

5) w działalności wychowawczo -dydaktycznej ukazuje dzieciom piękno języka polskiego 

oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej; 

6) tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze 

akceptacji i bezpieczeństwa. 

2. Oddział realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub 

indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując 

zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji 

pedagogicznych. 
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3. W oddziale przedszkolnym: 

1) pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem 

rozwoju i indywidualnymi potrzebami dziecka; 

2) wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości; 

3) szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy 

ułomności; 

4) nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzoną dziecku przez innych. 

4. W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- 

pedagogiczna zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w trakcie 

bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć 

specjalistycznych, porad i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, 

warsztatów i szkoleń. 

6. Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą: 

rodzice dziecka, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista prowadzący zajęcia z 

dzieckiem, pielęgniarka środowiska nauczani i wychowania, poradnia psychologiczno – 

pedagogiczna, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy. 

7. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest 

dobrowolne i bezpłatne. 

 

§ 66 

1. 1.Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki, sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 

terapeutyczne i resocjalizacyjne; 

4) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym. 

2. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami 

dziecka (opiekunami prawnymi).  
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§ 67 

1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i 

poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć 

organizowanych poza szkołą: 

1) zapewnia stała opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i szkole oraz zajęć 

organizowanych poza oddziałem i terenem szkoły; 

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny; 

3) stwarza atmosferę akceptacji; 

4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces 

wychowawczo- dydaktyczny. 

 

§ 68 

1. Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela.  

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane 

jest, aby jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przedszkolnym przez cały 

okres uczęszczania dziecka do oddziału. 

3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie 

powierzonych jego opiece wychowanków. 

4. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i 

nauczania, w tym miedzy innymi: 

1) zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do 

kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności; 

2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach 

wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale;  

3) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, 

włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych 

trudności; 
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4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie; 

5) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci; 

6) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. w 

sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci; 

7) wydaje rodzicom kartę – informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w 

szkole podstawowej . Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którym dziecko ma obowiązek, albo może 

rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

5. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań; 

2) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznej, 

emocjonalnej, ruchowej i umysłowej 

3) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz 

otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej; 

4) stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego 

dziecka; 

5) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy; 

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole podstawowej ( diagnozą przedszkolną). 

6. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez: 

1) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności; 

2) prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających 

dodatkowego wsparcia pedagogicznego; 

3) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, 

planuje i koordynuje jej przebieg; 

4) współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno –

pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną. 

 

§ 69 
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Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo: 

1) wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów 

dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowania własnego programu z 

uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o systemie oświaty; 

2) wyboru pomocy dydaktycznych; 

3) opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego; 

4) zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym; 

5) udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego; 

6) aktywnego udziału w formach doskonalenia nauczycieli; 

7) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli 

specjalistów; 

8) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub 

oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkole podstawowej. 

 

§ 71 

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym na prawo do: 

1) podmiotowego i życzliwego traktowania; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) akceptacji takim, jakim jest; 

4) własnego tempa rozwoju; 

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi; 

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw. 

2. Dziecko ma obowiązek: 

1) podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom współżycia 

społecznego; 

2) przestrzegania zasad higieny osobistej; 

3) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy. 

§ 72 

Rodzice mają prawo do: 
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1) wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem 

przedszkolnym; 

2) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego 

w danym oddziale, z którym zapoznawani są podczas pierwszego zebrania dla rodziców, 

organizowanego w danym roku szkolnym; 

3) znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym, z którym 

zapoznawani są w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco poprzez informacje 

zamieszczane na tablicy oddziału przedszkolnego, prowadzonej przez nauczyciela; 

4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez: 

a) uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych 

dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu; 

b) obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości i 

imprez w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek; 

c) zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka; 

d) udostępniania kart pracy dziecka i wytworów plastycznych; 

e) do przekazania organom szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału i szkoły; 

f) wychodzenia z inicjatywą udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku; 

g) informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz o 

wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

h) wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka; 

i) wystąpienia do dyrektora szkoły o zaprzestanie organizacji indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu uczęszczanie do 

oddziału przedszkolnego. 

§ 73 

Rodzice dzieci są zobowiązani do:  

1) zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 
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2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku dziecka 

realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza oddziałem 

przedszkolnym; 

4) zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w drodze 

powrotnej; 

5) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 

6) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego 

rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

7) udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem spotkań; 

8) odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego; 

9) współpracy z pielęgniarką środowiska w miejscu nauczania i wychowania w zakresie 

troski o zdrowie dziecka; 

10) kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami 

specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.  

§ 74 

1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają rodzice lub upoważnione przez 

nich osoby. 

2. Po wejściu na teren szkoły rodzice lub upoważnione przez nich osoby schodzą do szatni, 

gdzie przygotowują dziecko do pozostania w oddziale, po czym odprowadzają dziecko 

do sali oddziału i przekazują je pod opiekę nauczyciela oddziału. 

2. Odbioru dziecka z oddziału dokonują rodzice lub upoważnione przez nich osoby, 

upoważnione do tej czynności na piśmie przez rodziców dziecka. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3, jest skuteczne przez cały okres uczęszczania 

dziecka do oddziału przedszkolnego lub jednorazowo. Może być zmieniane lub 

anulowane.  

4. W upoważnieniu wskazuje się dane osoby, w tym w szczególności: imię i nazwisko, 

rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. Oryginał 

pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym. 
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5. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa. 

6. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby 

zamierzającej jej odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwo(np. upojenie alkoholowe). 

7. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie dyrektora 

szkoły. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich dostępnych 

czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.  

8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o 

zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można 

nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w Szkole 0,5 godziny. 

9. Po upływie czasu wskazanego w ust.9, powiadamia się Policję o niemożności 

skontaktowania się z rodzicami. 

10. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być 

poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się wychowawcy 

oddziału przedszkolnego. 

 

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 

§ 75 

 

1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

1) Szkoła używa pieczęci o treści: ,,Szkoła  Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 

Droszewie,  

      Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce,         

       tel./fax (062) 7624004, 

2) Szkoła używa pieczęci urzędowej z napisem w toku , „Szkoła 

      Podstawowa im. Marii. Konopnickiej w Droszewie” z godłem państwa. 
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2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i 

zadań,  nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami 

wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

5. Szkoła posiada patrona,  własny sztandar, hymn, logo i ceremoniał szkolny. 

 

§ 76 

 

1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny;  

3)  rady rodziców; 

4)  organu prowadzącego szkołę; 

5)  oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

2.   Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 

§ 77 

Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w 

statucie. 

§ 78 

1. Dla uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydane 

przed 1 września 2017 roku, 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 oraz szkoła dysponuje pomieszczeniami na 

prowadzenie indywidualnych zajęć.  

 

§ 79 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.  
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§ 80 

 

Podstawy prawne:  

1. Ustawa z 14. 12. 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).  

2. Ustawa z 14.12. 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2017 r. poz. 60).  

3. Rozporządzenie MEN z 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 

szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz.649).  

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie Zasad techniki 

prawodawczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.283). 

 

 

 

 

 

 

 


