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Podstawy prawne: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 256 

poz.2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami) 

2. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1379) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 października 2009r. 

w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu 

stanowisk wymagających kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru 

pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań 

i opracowanie ekspertyz (Dz.U. Nr 168  poz. 1324 § 21 ust.1 z późniejszymi zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz.U. Nr 83, poz.562 z 2007r. z późniejszymi zmianami) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie 

dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 

nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi 

zmianami ( Dz.U. Nr 61, poz. 624 ) 

7. Konwencja o Prawach Dziecka ( Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 1673 przyjęta przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. ) 
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach. 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek szkolny w Piekarach – Piekary 100, 32-060 Liszki. 

3. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Liszki działająca poprzez Radę i Wójta Gminy 

w granicach ustawowych kompetencji. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty 

w Krakowie. 

5. Wszystkich pracowników Szkoły, Rodziców i uczniów obowiązują prawa zawarte 

w Konwencji o Prawach Dziecka. 

6. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 

7. W szkole obowiązują ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów. 

 

§ 2 

1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach obejmuje miejscowość 

Piekary. 

2. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 6 lat. 

3. Przy Szkole Podstawowej prowadzony jest oddział przedszkolny oraz przedszkole 

znajdujące się w budynku OSP Piekary. 

4. Cykl kształcenia w oddziale przedszkolnym trwa 1 rok 

5. W Szkole Podstawowej obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. 
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Rozdział II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 3 

1. Szkoła Podstawowa realizuje w szczególności następujące cele i zadania określone 

w Ustawie o systemie oświaty i Konwencji o Prawach Dziecka oraz wydanych na ich 

podstawie przepisach wykonawczych: 

1.1. zapewnia uczniom zgodnie z aktualnym stanem nauki zdobycie wiedzy 

i umiejętności dostosowując treści, metody i organizację nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów umożliwiając im kontynuację nauki na następnym etapie 

kształcenia; 

1.2. kształtuje osobowość ucznia na wzorach zasad etyki, respektuje postanowienia 

Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka; 

1.3. wychowuje w duchu tolerancji, umożliwia uczniom utrzymanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej, religijnej w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

1.4. przygotowuje ucznia do pełnienia obowiązków obywatela, poprzez kształtowanie 

postaw patriotycznych; 

1.5. umożliwia rozwijanie sprawności umysłowych oraz zainteresowań organizując 

zajęcia w kołach przedmiotowych i artystycznych zgodnie z możliwościami szkoły; 

1.6. sprzyja harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi ucznia ( intelektualnemu, 

psychicznemu, społecznemu, zdrowotnemu, estetycznemu moralnemu)wspomagając 

wychowawczą rolę rodziny, przygotowując ucznia do pełnienia różnych życiowych 

ról; 

1.7. sprawuje opiekę nad uczniami w zakresie bezpieczeństwa oraz promocji ochrony 

zdrowia; 

1.8. zapewnia uczniom pomoc psychologiczna i pedagogiczną przy współpracy 

z poradnią  pedagogiczno – psychologiczną. 

2. Zgodnie opracowaną misją i wizją Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach 

jest szkołą przyjazną uczniowi i całej społeczności. Chce wychować człowieka 

kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego 

na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, 

regionem, Ojczyzną. Wiedza zdobyta w naszej szkole jest wartością i bazą w realizacji 

własnych celów życiowych i tworzeniu dobrej, szlachetnej i uczciwej teraźniejszości oraz 

przyszłości. 

3. W Szkole Podstawowej organizuje się na życzenie rodziców naukę religii zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

4. Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania 

z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, sali gimnastycznej, sali 
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komputerowej, boiska sportowego, zespołu urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz 

pomieszczeń administracyjno-gospodarczych. 

 

§ 4 

1. Szkoła Podstawowa uwzględniając rozwój ucznia, jego bezpieczeństwo i warunki pracy, 

diagnozuje możliwości, predyspozycje oraz potrzeby dzieci poprzez obserwacje, 

rozmowy z rodzicami, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i ankiet. 

2. Szkoła stwarza warunki do zdobycia wiedzy i kompetencji niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej poprzez: 

2.1. kształcenie zgodnie z założeniami podstaw programowych przewidzianych dla 

pierwszego i drugiego etapu kształcenia; 

2.2. realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową 

kształcenia ogólnego dostosowanych do możliwości szkoły; 

2.3. dobór i stosowanie efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania; 

2.4. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych; 

2.5. przygotowanie i udział uczniów w różnorodnych formach współzawodnictwa 

organizowanych na różnych szczeblach; 

2.6. kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce; 

2.7. wyposażenie szkoły w odpowiednie środki dydaktyczne i systematyczne ich 

wzbogacanie na miarę możliwości finansowych szkoły; 

2.8. zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych nośników informacji; 

2.9. umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju zgodnego z ich potrzebami 

i możliwościami intelektualnymi oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły; 

2.10. udzielanie pomocy uczniom mającym trudności z opanowaniem treści 

programowych; 

2.11. tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć 

szkolnych uczniów.  

 

§ 5 

1. Szkoła Podstawowa wspiera wychowawczą rolę rodziny. 

2. Szkoła Podstawowa kształtuje środowisko wychowawcze uczniów stosownie do ich 

wieku, potrzeb i warunków szkoły poprzez: 

2.1. wnikliwe rozpoznanie środowiska wychowawczego ucznia; 
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2.2. tworzenie, realizację i ewaluację szkolnego programu wychowawczego i programu 

profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; 

2.3. współpracę z innymi instytucjami wychowawczymi; 

2.4. kultywowanie dobrych tradycji szkoły; 

2.5. kształtowanie postaw wzajemnej tolerancji, wolności sumienia i poczucia 

sprawiedliwości; 

2.6. kształtowanie postaw patriotycznych w oparciu o tradycje regionalne i narodowe; 

2.7. systematyczną współpracę ze środowiskiem lokalnym; 

2.8. wdrażanie uczniów do systematycznej pracy; 

2.9. poszanowanie godności ucznia w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. 

3. W Szkole Podstawowej wypracowuje się i realizuje program wychowawczy i program 

profilaktyki problemów dzieci i młodzieży opracowany zgodnie z potrzebami szkoły, 

będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka i dostosowany 

do potrzeb rozwojowych. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Dzieci 

i Młodzieży zatwierdzany jest do realizacji przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną.  

 

§ 6 

1. W Szkole Podstawowej sprawuje się opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz 

posiadanych możliwości. 

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie poprzez: 

2.1. dyżury nauczycieli na przerwach według harmonogramu dyżurów; 

2.2. zapewnienie opieki na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych; 

2.3. zapewnienie opieki podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek 

organizowanych przez szkołę; 

2.4. zapoznanie wszystkich uczniów z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach 

edukacyjnych, szczególnie na lekcjach wychowawczych; 

2.5. szkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

stwarzanie warunków do ich przestrzegania; 

2.6. tworzenie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie 

z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Szkoła prowadzi świetlicę. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom 

zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej. Jest 

to w szczególności: 
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3.1. zapewnienie uczniom opieki szczególnie po lekcjach; 

3.2. realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły; 

3.3. organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej 

i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce; 

3.4. prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów, 

właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się szkole, domu 

i środowisku lokalnym); 

3.5. wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, 

wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu; 

3.6. prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem 

szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły jak również w celu ochrony mienia szkolnego, szkoła jest objęta monitoringiem 

wizyjnym. Kamery są zamieszczone w szatni, przed wejściem do szkoły oraz skierowane 

na plac zabaw. 

 
§ 7 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują: 

1.1. podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia; 

1.2. podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z opracowanym 

harmonogramem dyżurów. 

2. Podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez 

szkołę opiekę nad uczniami sprawuje wychowawca lub inny nauczyciel tej szkoły zgodnie 

z zatwierdzonym przez dyrektora planem wycieczek oraz kartą wycieczki.    

 
§ 8 

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

pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez: 

1.1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną przy współpracy z Poradnią Pedagogiczno-

psychologiczną; 

1.2. organizowanie kształcenia indywidualnego zgodnie z orzecznictwem Poradni 

Pedagogiczno-psychologicznej; 

1.3. zapewnienie dożywiania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach. 



9 

 

2. Nauczyciele oraz pracownicy Poradni Pedagogiczno-psychologicznej zapewniają pomoc 

uczniom w celu dostosowania treści metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów.  

 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY 
 

§ 9 

Organami Szkoły Podstawowej są: 

1. Dyrektor, 

1.1. Rada Pedagogiczna, 

1.2. Samorząd Uczniowski, 

1.3. Rada Rodziców. 

2. Uprawnienia i zakres obowiązków organów szkoły reguluje Ustawa.  

 

§ 10 

1. Szkołą kieruje Dyrektor powołany na stanowisko przez organ prowadzący. Do zadań 

Dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 

szkoły. 

2. Dyrektor zabiega o stworzenie optymalnych warunków do działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

3.1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły; 

3.2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

3.3. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszczanie do użytku szkolnego 

programów nauczania i programów wychowania przedszkolnego, które w całości 

uwzględniają odpowiednią podstawę programową; 

3.4. dysponowanie środkami określonymi w budżecie szkoły zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną; 

3.5. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej; 

3.6. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 
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3.7. współpraca z Radą Pedagogiczną,  Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

3.8. współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

3.9. organizacja sprawdzianu w klasie szóstej; 

3.10. analiza wyników sprawdzianu w klasie szóstej i wykorzystanie ich do oceny jakości  

kształcenia w szkole, a także podejmowanie stosownie do potrzeb działań 

naprawczych lub doskonalących w tym zakresie. 

4. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

5. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje inny nauczyciel 

wyznaczony przez organ prowadzący. 

6. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i innych pracowników, a w szczególności decyduje w sprawach: 

6.1. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

6.2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

6.3. występowania z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń nagród oraz innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników szkoły. 

 

§ 11 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym w zakresie realizacji 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

4.1. zatwierdzanie planu pracy; 

4.2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

4.3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole; 

4.4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

5.1. powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ 

prowadzący; 

5.2. przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi; 
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5.3. powierzenie innych stanowisk kierowniczych oraz odwoływanie z tych stanowisk; 

5.4. organizację pracy, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

5.5. projekt planu finansowego; 

5.6. wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

5.7. propozycje dyrektora w sprawie przydziału prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych 

i opiekuńczych; 

5.8. podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosowanie do art. 56 

Ustawy. 

6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, które są niezgodne 

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności 

z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygniecie 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

7. Rada Pedagogiczna opracowuje i przyjmuje uchwałą zmiany zapisów w Statucie Szkoły 

w celu dostosowania go do obowiązującego prawa oświatowego. 

8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawnienia spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

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

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

9. Nauczyciele pracują w następujących zespołach: 

9.1. uczących w danym oddziale; 

9.2. wychowawczym; 

9.3. problemowo-zadaniowym. 

 

10. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności 

Rady Pedagogicznej.  

 

§ 12 

1. W Szkole Podstawowej działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców 

uczniów. 

2. Rada Rodziców składa się z pojedynczych przedstawicieli rad oddziałowych wybranych 

w tajnych wyborach wśród rodziców uczniów danego oddziału. 

2.1. jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic; 
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2.2. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu każdego 

roku szkolnego. 

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa „Regulamin 

Rady Rodziców”. 

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być 

sprzeczny ze Statutem Szkoły Podstawowej w Piekarach. 

5. Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należy: 

5.1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego 

szkoły oraz programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; 

5.2. opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności i kształcenia lub 

wychowania i którym mowa w art. 34 ust. 2 USO; 

5.3. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły; 

5.4. wyrażanie opinii w sprawie oceny nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień 

awansu zawodowego; 

5.5. występowanie do dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy   

nauczyciela; 

5.6. delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko  

Dyrektora szkoły; 

5.7. występowanie do dyrektora szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych 

i przedmiotów nieobowiązkowych; 

5.8. wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole; 

5.9. występowanie do organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkoły; 

5.10. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunkach pracy szkoły; 

5.11. udzielenia pomocy Samorządowi Uczniowskiemu działającemu w szkole; 

5.12. współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy. 

6. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców warunki działania oraz stale z nią współpracuje. 

7. Zebranie Rady Rodziców zwołuje: 

7.1. w sprawie tworzenia Rady Rodziców i współpracy ze szkołą - dyrektor; 

7.2. w innych sprawach przedstawiciele Rady Rodziców. 

8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze dobrowolnych składek rodziców i innych 

źródeł. Zasady wydatkowania środków z Funduszu określa „Regulamin Rady Rodziców”. 
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§ 13 

1. W Szkole Podstawowej działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa „Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego”, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły Podstawowej. 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski 

oraz opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące takich 

podstawowych praw uczniów, jak: 

5.1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami; 

5.2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

5.3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

5.4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5.5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem. 

5.6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

6. Samorząd Uczniowski współpracuje z innymi organami istniejącymi w szkole. 

  

§14 

1. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach 

planowanej i prowadzonej działalności. 

2. W wykonaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i  Samorządem Uczniowskim. 

3. Dyrektor nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje 

o działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Uchwały podejmowane przez organy działające w Szkole Podstawowej nie mogą być 

sprzeczne z przepisami prawa oraz Statutem Szkoły Podstawowej. 
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5. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz 

podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do dyrektora, 

a w szczególności:  

5.1. rozstrzyganie spraw spornych wśród członków Rady Pedagogicznej; 

5.2. przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych; 

5.3. negocjowanie w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem 

(prawnym opiekunem); 

6. W sprawach spornych pomiędzy uczniami a nauczycielami i  pracownikami szkoły ustala 

się co następuje: 

6.1. uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia wychowawcy klasowemu; 

6.2. wychowawca zapoznaje się z opiniami stron konfliktu i podejmuje negocjacje 

ze stronami; 

6.3. sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne. 

7. Jeżeli stroną konfliktu jest dyrektor, strony zwracają się do organu prowadzącego 

lub Kuratorium Oświaty (w zależności czego dotyczy sprawa) z prośbą o pomoc 

w rozstrzygnięciu sporu. 

8. W przypadku powstania sporu między organami Szkoły dla jego rozwiązania powołuje 

się komisję w składzie: 

8.1. przewodniczący organów Szkoły; 

8.2. po dwóch przedstawicieli organów będących w sporze, z wyjątkiem Dyrektora 

Szkoły. W przypadku Samorządu Uczniowskiego oprócz dwóch uczniów w komisji 

działa opiekun samorządu.  

9. Dopuszcza się możliwość powołania mediatora lub negocjatora. 

10. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech 

kolejnych spotkań, strony będące w sporze mogą się zwrócić o jego rozstrzygnięcie 

do organu prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

11. Posiedzenie komisji jest ważne, o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych 

osób.  

12. Z posiedzenia komisji sporządzany jest krótki protokół, pod którym podpisują się wszyscy 

obecni. 

13. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji i protokolanta. 

14. Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły. 
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§14a 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia określonych w Konwencji o Prawach Dziecka oraz 

innych szczególnych przepisach uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą 

składać skargi do Dyrektora szkoły. 

2. Skargi składa się do Dyrektora szkoły na piśmie lub ustnie. W przypadku skargi złożonej 

ustnie przyjmujący skargę jest zobowiązany sporządzić notatkę i przedłożyć do podpisu 

skarżącemu się. 

3. Skarżący powinien wskazać, które jego prawo zostało naruszone i w jakim zakresie. 

4. Skargi rozpatruje i udziela odpowiedzi na nie Dyrektor szkoły. 

5. Skargi powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, z wyjątkiem skarg wymagających 

badania. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
§ 15 

1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

określa arkusz organizacji szkoły podstawowej opracowany przez Dyrektora. 

3. Arkusz organizacji szkoły podstawowej zatwierdza organ prowadzący szkołę.  

4. Arkusz organizacyjny szkoły zawiera w szczególności: 

4.1. liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych; 

4.2. ogólną liczbę godzin  zajęć edukacyjnych obowiązkowych; 

4.3. liczbę godzin nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

5. Organizację stałych, obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych i opiekuńczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez 

dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem 

zasad higieny pracy. 

6. Organizacja zajęć w oddziale przedszkolnym i w klasach I-III oraz IV-VI jest następująca: 
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6.1. Odział przedszkolny realizuje program obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego w wymiarze 5 godzin zegarowych przez 5 dni w tygodniu 

(ewentualnie religia); 

6.2. Czas trwania poszczególnych zajęć w oddziałach I-III ustala nauczyciel prowadzący 

zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć; 

6.3. W klasach IV-VI godzina lekcyjna trwa 45 minut w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, 

zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

7. Działalność edukacyjna Szkoły jest określana przez: 

7.1. szkolny zestaw programów nauczania; 

7.2. program wychowawczy i program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży 

opracowany zgodnie z potrzebami szkoły, które opisują w sposób całościowy 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i są realizowane przez 

wszystkich nauczycieli; 

8. Zasady dotyczące wyboru i dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania lub 

programu wychowania przedszkolnego są następujące: 

8.1. nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego, program 

nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi 

nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez 

innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) 

wraz z dokonanymi zmianami; 

8.2. zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, program 

nauczania ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, 

dla których jest przeznaczony; 

8.3. program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym 

oddziale przedszkolnym jeżeli zawiera: 

8.3.1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 

8.3.2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego, 

8.3.3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem 

możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości 

dzieci, 

8.3.4. metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole (diagnoza przedszkolna), 

8.4. program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i może 

być dopuszczony do użytku w danej szkole jeżeli zawiera: 

8.4.1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 
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8.4.1. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego, 

8.4.2. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem 

możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości 

uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, 

8.4.3. opis założonych osiągnięć uczniów, 

8.4.2. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

8.5. programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania ogólnego muszą być 

poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym; 

8.6. przed dopuszczeniem programów wychowania przedszkolnego do użytku w 

oddziale przedszkolnym dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela 

mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe 

i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego; 

8.7. przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkol, 

dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii: nauczyciela mianowanego lub 

dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane 

do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony, lub 

konsultanta albo doradcy metodycznego lub zespołu nauczycielskiego o których 

mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych; 

8.8. przed dopuszczeniem programów nauczania do użytku szkolnego dyrektor szkoły 

ma obowiązek zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. 

8.9. dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania lub programy 

wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio szkolny zestaw programów 

nauczania lub zestaw programów wychowania przedszkolnego. 

 

§ 16 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone 

w systemie klasowo – lekcyjnym. 

2. Szkoła organizuje również wycieczki przedmiotowe, rekreacyjne, środowiskowe, wyjazdy 

do kina, teatru, muzeum i inne zajęcia pozalekcyjne. 

3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne, przerwa 

długa po 3 lekcji trwa 15 minut, a pozostałe po 10 minut. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział. 

5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 
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7. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

8. Niektóre zajęcia obowiązkowe np.: przyroda, plastyka, zajęcia zintegrowane mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w tym w formie wycieczek. 

9. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych i informatyki 

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Podział uzależniony jest od możliwości 

finansowych i lokalowych szkoły, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych warunków 

nauki i bezpieczeństwa. 

10. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej prowadzone 

są w oddziałach klasowych. W oddziale klasowym powyżej 24 uczniów następuje podział 

na grupy. 

11. Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w zależności od swoich możliwości 

oraz potrzeb uczniów. 

 

§17 

1. Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka. 

2. Biblioteka stanowi integralną część szkoły, pełniąc rolę interdyscyplinarnego centrum 

informacji medialnej. 

3. Zadaniem biblioteki jest: 

3.1. Wspomaganie procesu nauczania i wychowania; 

3.2. Wspomaganie edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów; 

3.3. Rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, wyrabianie nawyku 

czytania i uczenia się; 

3.4. Przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez tworzenie warunków 

do poszukiwania, porządkowania informacji z różnych źródeł; 

3.5. Popularyzacja wiedzy pedagogicznej i wspieranie pracy oraz kształcenia 

ustawicznego nauczycieli. 

4. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły.  

 

§18 

1. Biblioteka gromadzi i udostępnia: 

1.1. podręczniki, materiały edukacyjne oraz przekazuje materiały ćwiczeniowe; 

1.2. lektury szkolne podstawowe i uzupełniające; 
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1.3. wydawnictwa informacyjne, dostępną literaturę popularno-naukową 

i encyklopedyczną; 

1.4. podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli, książki pomocnicze; 

1.5. wydawnictwa z zakresu psychologii, metodyki, pedagogiki, socjologii i filozofii; 

1.6. beletrystyczną literaturę dziecięcą i młodzieżową; 

1.7. wybrane czasopisma dziecięce i młodzieżowe, czasopisma metodyczne 

i pedagogiczne; 

1.8. zbiory audiowizualne; 

1.9. edukacyjne programy komputerowe; 

1.10. inne materiały przeznaczone do rozpowszechniania. 

2. Biblioteka dąży, w miarę możliwości finansowych szkoły, do zorganizowania 

nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego, umożliwiającego realizację zadań 

określonych w §17. 

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez 5 dni w tygodniu w określonych godzinach, 

zgodnie z odrębnym harmonogramem. 

4. szczegółowe zasady pracy biblioteki określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora 

szkoły. 

5. wszystkie wypożyczane książki i materiały powinny być zwrócone przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.  

 

§ 19 

1. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 

1.1. gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, o systemie oświaty; 

1.2. tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi; 

1.3. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

1.4. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej 

i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości 

etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; 

1.5. przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej z uwzględnieniem 

odrębnych przepisów. 

2. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada w szczególności za: 
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2.1. prawidłowe pod względem formalnym, finansowym i organizacyjnym prowadzenie 

biblioteki; 

2.2. wprowadzenie książek na stan majątkowy biblioteki oraz ich kasowanie ze stanu; 

2.3. organizację pracy biblioteki zgodnej z jej zadaniami; 

2.4. stan powierzonego mu mienia, w tym szczególnie księgozbioru; 

2.5. podejmowanie działań w kierunku dostosowywania zbirów do aktualnych potrzeb 

szkoły i czytelników; 

2.6. tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa wśród uczniów 

i nauczycieli. 

 

§ 20 

1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi 

bibliotekami i ośrodkami informacyjnymi. 

2. We współpracy z nauczycielami gromadzony jest księgozbiór w celu wspomagania 

i unowocześniania procesu dydaktycznego i wychowawczego. 

3. Rodzice uczniów mają prawo korzystania ze zbiorów biblioteki   

4. Współpraca z innymi bibliotekami oraz ośrodkami informacyjnymi obejmuje 

organizowanie lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę 

materiałów i informacji. 

5. Biblioteka finansowana jest z budżetu szkoły. 

6. Działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców oraz innych 

ofiarodawców.  
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ROZDZIAŁ V 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA 
WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

§ 21 

1. W szkole ocenia się, klasyfikuje i promuje uczniów na podstawie szczegółowych zasad 

oceniania wewnątrzszkolnego opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami. 

2. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają: 

2.1. osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2.2. zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia przeprowadzane jest przez 

nauczycieli, w uwzględnieniu o podstawę programową. Polega na rozpoznawaniu 

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

do wymagań edukacyjnych. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie 

szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

5.1. poinformowanie ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o poziomie 

osiągnięć edukacyjnych ucznia i postępach w tym zakresie; 

5.2. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5.3. pomoc uczniowi w planowaniu jego rozwoju; 

5.4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, specjalnych uzdolnieniach lub trudnościach ucznia; 

5.5. wdrożenie uczniów do systematycznej nauki, samokontroli i samooceny; 

5.6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań 

edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

6.1. ustalenie kryteriów oceniania zachowania uczniów; 
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6.2. bieżące ocenianie i ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6.3. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

6.4. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6.5. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom lub prawnym opiekunom 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

7. Podstawowe zasady oceniania: 

7.1. ocena jest obiektywna, sprawiedliwa i adekwatna do poziomu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia; 

7.2. na ocenę osiągnięć edukacyjnych nie mają wpływu postawy szkolne i cechy 

osobowości ocenianych; 

7.3. nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej w procesie oceniania uczniów; 

7.4. za jeden sprawdzian, odpowiedź czy inną formę sprawdzania wiedzy i umiejętności 

wystawiana jest tylko jedna ocena; 

7.5. w razie dłuższej nieobecności ucznia, nauczyciel umożliwia mu nadrobienie 

realizowanego w tym czasie materiału; 

7.6. ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ucznia a nie fakt przejawiania przez 

niego aktywności.  

 

§ 22 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1.1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

1.2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

1.3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

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

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

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

Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, w których należy 

uwzględnić następujące ustalenia: 

3.1. uczeń zapoznaje się z pracą kontrolną podczas zajęć edukacyjnych; 

3.2. rodzic ma prawo wglądu w pracę ucznia na terenie szkoły, w obecności nauczyciela; 

3.3. nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania prac uczniów przez cały rok 

szkolny; 

3.4. na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien 

ją uzasadnić ustnie lub pisemnie podając zakres wiadomości i umiejętności 

sprawdzanych w dany sposób jak również podając dokładne kryteria oceniania 

zastosowane w tym przypadku. 

 

§ 23 

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

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej do dostosowania wymagań 

edukacyjnych. W przypadku ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 

rozwojowe albo specyficzne trudności w nauce, uniemożliwiające sprostaniu 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym ze specyfiki tych zajęć, wymagania należy 

dostosować do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

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

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki na podstawie opinii ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 

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

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

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się słowo „zwolniony”.  

 

§ 24 

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

1.1. wypowiedzi ustne; 

1.2. pisemne prace kontrolne (np. zadania klasowe, sprawdziany, testy) obejmujące 

zakres wiadomości i umiejętności z kilku lub kilkunastu lekcji, całego działu 

programowego, całego okresu lub roku; 

1.3. kartkówki (obejmujące trzy ostatnie lekcje); 

2. Skala ocen oceniania bieżącego w kl. IV - VI jest następująca:  

1 – niedostateczna  
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2 – dopuszczająca  

3 – dostateczna  

4 – dobra  

5 – bardzo dobra  

6 – celująca 

3. Oceny cząstkowe wpisuje się do dziennika cyfrą - są to pełne oceny, bez plusów 

i minusów. 

4. Dopuszczalne jest stosowanie przez nauczycieli znaku graficznego „0”, który otrzymuje 

uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie. Uczeń ma obowiązek zaliczyć 

opuszczony sprawdzian w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ale nie dłuższym niż 

dwa tygodnie. Wówczas obok znaku „0” zostaje dopisana jedna z ocen w skali od 1 do 6. 

5. Nauczyciele uczący w klasach I -III odnotowują w dzienniku lekcyjnym na bieżąco 

osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oznaczenia punktowe od 1 do 6 przy czym „6” 

stanowi najwyższy poziom opanowania przez ucznia danej umiejętności lub wiedzy. 

6. Oceny z pisemnych prac kontrolnych są wpisywane do dziennika kolorem czerwonym. 

7. Zasady oceniania bieżącego: 

7.1. ocenie podlegają wszystkie wymienione w ust.1 formy sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych ucznia zgodnie z przyjętą skalą ocen; 

7.2. w przypadku odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału trzech ostatnich 

lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych - z całego działu; 

8. Zasady przeprowadzania pisemnych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

8.1. pisemne prace kontrolne (zadania klasowe, sprawdziany, testy) powinny być 

zapowiedziane i zapisane w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

8.2. pisemne prace kontrolne (zadania klasowe, sprawdziany, testy) obejmują zakres 

wiadomości i umiejętności kilku ostatnich jednostek tematycznych, całego działu, 

okresu lub roku i trwają ponad 15 minut; 

8.3. pisemne prace kontrolne muszą być poprzedzone powtórzeniem i utrwaleniem 

zrealizowanego materiału; 

8.4. kartkówki nie mogą trwać dłużej niż 15 minut, obejmują materiał trzech ostatnich 

jednostek tematycznych i nie muszą być zapowiedziane; 

8.5. w jednym dniu nie może być więcej niż jeden sprawdzian, test, zadanie klasowe, 

a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa; 

8.6. na lekcjach zastępczych nie przeprowadza się pisemnych prac kontrolnych; 

8.7. pisanie prac kontrolnych i kartkówek jest obowiązkowe; 

8.8. nauczyciel oddaje poprawione prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

9. Zasady oceniania i omawiania pisemnych prac kontrolnych oraz odpowiedzi ustnych: 
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9.1. jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał sprawdzianu, powinien napisać 

go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem; 

9.2. uczeń, który niesamodzielnie pisał pracę kontrolną lub kartkówkę (ściągał) jest 

obowiązany do zaliczenia pracy w terminie podanym przez nauczyciela 

ale nie dłuższym niż dwa tygodnie; 

9.3. uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej w ciągu dwóch 

tygodni od oddania sprawdzonych prac; 

9.4. do dziennika lekcyjnego obok oceny uzyskanej wpisuje się ocenę poprawioną; 

9.5. poprawa sprawdzianu może odbywać się na lekcji poświęconej poprawie pracy 

kontrolnej lub w innym czasie wyznaczonym przez nauczyciela (np. na zajęciach 

dydaktyczno- wyrównawczych); 

9.6. przy poprawianiu prac kontrolnych i pisaniu ich w drugim terminie kryteria ocen 

nie zmieniają się; 

9.7. kartkówki podlegają poprawie na tych samych zasadach jak prace klasowe; 

9.8. uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z odpowiedzi w ciągu dwóch 

najbliższych lekcji.  

 

§ 25 

1. 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. 

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

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

i opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikacja roczna w klasach IV - VI, 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. 

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

są ocenami opisowymi. 

5. 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć edukacyjnych w klasach 

IV - VI, ustala się według następującej skali,  

1) stopień celujący - 6  

2) stopień bardzo dobry – 5  

3) stopień dobry - 4  

4) stopień dostateczny - 3  
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5) stopień dopuszczający – 2  

6) stopień niedostateczny  - 1 

6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są wpisywane słownie. 

7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.  

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

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

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

wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

10. Zasady ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej w klasach IV - VI: 

10.1. uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały mu ustalone oceny klasyfikacyjne 

śródroczne lub roczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

z wyjątkiem tych, z których został zwolniony; 

10.2. ocena śródroczna i roczna jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; 

10.3. wystawienie oceny śródrocznej i rocznej następuje na podstawie ocen cząstkowych, 

10.4. ucznia ocenia się za poziom i postęp w opanowaniu przez niego wiadomości 

i umiejętności określanych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę; 

11. Klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych. Ilość 

ocen   musi wynosić min. 4. 

12. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym, rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia (kopia 

przedłożona w kancelarii szkoły) o zagrożeniu oceną niedostateczną. O innych 

przewidywanych ocenach wychowawca informuje na piśmie na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

13. Obowiązkiem rodzica (prawnego opiekuna ) ucznia jest potwierdzenie podpisem 

przewidywanych ocen, a obowiązkiem ucznia zwrot informacji wychowawcy.  

14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

15. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen w zakresie edukacyjnym w klasach IV - VI: 

15.1. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w stopniu celującym opanował wiadomości 

i treści danego przedmiotu. W sposób twórczy i samodzielny wykorzystuje zdobyte 

wiadomości, poszerza je i dzieli się nimi z innymi; 

15.2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu bardzo dobrym opanował 

zakres wiedzy i umiejętności wynikających z programu nauczania w danej klasie. 
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Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela. 

Systematycznie pracuje i aktywnie uczestniczy w lekcji. Zachęcony przez 

nauczyciela podejmuje dodatkowe zadania; 

15.3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w sposób dobry opanował treści i wiadomości 

danego przedmiotu. Uzyskane przez niego wiadomości są na poziomie wymagań 

zawartych w podstawie programowej. Postawione zadania i problemy rozwiązuje 

samodzielnie lub w przypadku zadań trudniejszych pod kierunkiem nauczyciela. 

Stara się pracować systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach; 

15.4. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i treści danego 

przedmiotu w stopniu dostatecznym. Stara się samodzielnie lub pod kierunkiem 

nauczyciela rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności, wynikające 

z programu nauczania. Pracuje w miarę systematycznie, a jego aktywność jest 

zadowalająca; 

15.5. ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który wykazuje braki w opanowaniu 

materiału wynikającego z podstawy programowej. Jednak posiada wiedzę niezbędną 

do dalszego kształcenia. Zadania, które się przed nim stawia wykonuje na miarę 

swoich możliwości. Z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać proste zadania; 

15.6. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości 

i umiejętności zawartych w podstawie programowej. Braki uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki. Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych 

zadań. 

16. Na podstawie ogólnych kryteriów wspomnianych w pkt.15 nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów opracowują szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie 

z zastrzeżeniem, że laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną roczną. 

17. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen min. 5,1 oraz wzorową  ocenę 

zachowania, otrzymuje stypendium motywacyjne za wysokie wyniki w nauce 

i zachowaniu. Uczniowie klas V i VI maja możliwość otrzymania stypendium 

motywacyjnego również w wyniku klasyfikacji śródrocznej.  
 

§ 26 

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych oraz jego kulturze osobistej i postawie wobec kolegów i dorosłych. 

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z zajęć edukacyjnych. 

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 

dwa razy z rzędu  ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny zachowania są ocenami opisowymi, 

wynikającymi z ocen cząstkowych, brzmiących następująco: 

4.1. znakomite; 
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4.2. dobre; 

4.3. wymaga poprawy. 

5. Kryteria ocen zachowania w klasach I- III: 

5.1. ZNAKOMITE; 

5.1.1. zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w klasie i szkole, 

5.1.2. nigdy nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

5.1.3. zawsze kulturalnie zwraca się do nauczycieli i kolegów, 

5.1.4. zawsze zgodnie bawi się w grupie i potrafi współpracować z innymi dziećmi, 

5.1.5. chętnie udziela pomocy innym, 

5.1.6. bierze aktywny udział w zajęciach, 

5.1.7. jest zawsze przygotowany do zajęć, 

5.1.8. nie spóźnia się do szkoły, 

5.1.9. zawsze utrzymuje porządek w miejscu pracy, 

5.1.10. zna zagrożenia wynikające z picia alkoholu, palenia papierosów i używania 

narkotyków, 

5.1.11. zawsze dba o higienę osobistą i swój wygląd, chętnie uczestniczy w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

5.2. DOBRE, 

5.2.1. stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa w klasie i szkole, 

5.2.2. czasami przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

5.2.3. kulturalnie zwraca się do nauczycieli i kolegów, przeważnie zgodnie bawi się 

w grupie lecz nie zawsze potrafi współpracować z innymi dziećmi, 

5.2.4. przeważnie jest przygotowany do lekcji i zwykle posiada potrzebne przybory, 

5.2.5. czasami udziela pomocy innym, 

5.2.6. nie zawsze bierze aktywny udział w zajęciach, 

5.2.7. zna zagrożenia wynikające z picia alkoholu, palenia tytoniu i używania 

narkotyków, 

5.2.8. może spóźnić się do szkoły bez usprawiedliwienia dwa razy w ciągu okresu, 

5.2.9. \dba o higienę osobistą, 

5.2.10. niechętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 
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5.3. WYMAGA POPRAWY; 

5.3.1. rzadko przestrzega zasad bezpieczeństwa w klasie i szkole, 

5.3.2. często przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

5.3.3. często niekulturalnie zwraca się do nauczycieli i kolegów, 

5.3.4. nie zawsze potrafi współpracować z innymi dziećmi, 

5.3.5. często nie posiada potrzebnych przyborów szkolnych i często jest 

nieprzygotowany do lekcji, 

5.3.6. rzadko bierze aktywny udział w zajęciach, 

5.3.7. nie rozumie zagrożeń wynikających z picia alkoholu, palenia tytoniu 

i używania narkotyków, 

5.3.8. nie zawsze dba o higienę osobistą, 

5.3.9. rzadko udziela pomocy innym, 

5.3.10. nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 

6. Ocenę zachowania śródroczną i roczną w klasach IV - VI, ustala się w pełnym 

brzmieniu, według następującej skali: 

6.1. wzorowe (wz) 

6.2. bardzo dobre (bdb) 

6.3. dobre (db) 

6.4. poprawne (pop) 

6.5. nieodpowiednie (ndp) 

6.6. naganne (ng) 

7. Kryteria ocen zachowania w klasach IV- VI: 

7.1. WZOROWE; 

7.1.1. wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne i zawsze jest starannie 

przygotowany do lekcji, 

7.1.2. dąży do uzyskania lepszych wyników w nauce na miarę swoich możliwości 

i rozwijania własnych zainteresowań, zdolności, 

7.1.3. wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy i szkoły, 

7.1.4. bierze udział w konkursach, apelach, 

7.1.5. pomaga innym uczniom w nauce, 
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7.1.6. wzorowo zachowuje się na lekcjach, na terenie szkoły i na wszystkich 

zajęciach organizowanych przez szkołę i w swoim środowisku, 

7.1.7. wzorowo zachowuje się wobec nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły, 

7.1.8. ma wszystkie nieobecności w terminie usprawiedliwione, nie spóźnia 

się na lekcje, 

7.1.9. troszczy się o wygląd i higienę osobistą, zawsze czysty i odpowiednio ubrany. 

7.2. BARDZO DOBRE; 

7.2.1. bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne, 

7.2.2. na miarę swoich możliwości dąży do uzyskania lepszych wyników w nauce, 

starannie przygotowuje się do lekcji, 

7.2.3. bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i apelach, 

7.2.4. chętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły i klasy, 

7.2.5. pomaga innym uczniom w nauce, 

7.2.6. wyróżnia się kulturą osobistą na lekcjach, na terenie szkoły i poza szkołą 

(dopuszczalne dwie uwagi negatywne), 

7.2.7. bez zastrzeżeń zachowuje się w stosunku do nauczycieli, innych pracowników 

szkoły oraz kolegów, 

7.2.8. troszczy się o wygląd osobisty, zawsze czysty, estetycznie ubrany, 

7.2.9. ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione w terminie, nie spóźnia 

się na lekcje. 

7.3. DOBRE; 

7.3.1. spełnia wymagania szkolne, 

7.3.2. osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, przygotowuje 

się do lekcji (dopuszczalne trzy uwagi w ciągu semestru), 

7.3.3. chętnie ale nie zawsze ze swojej inicjatywy bierze udział w pracach na rzecz 

klasy i szkoły oraz w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach lub apelach, 

7.3.4. dobrze wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli zadań, 

7.3.5. kulturalnie zachowuje się na lekcjach, na terenie szkoły, z także w swoim 

środowisku (dopuszczalne trzy uwagi negatywne), 

7.3.6. okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły i uczniom 

(nie wszczyna i nie uczestniczy w bójkach), 

7.3.7. wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, sporadycznie się spóźnia 

(dopuszcza się dwa spóźnienia), 



31 

 

7.3.8. zawsze jest czysty, zadbany. 

7.4. POPRAWNE; 

7.4.1. ma obojętny stosunek do obowiązków szkolnych, osiąga wyniki w nauce 

poniżej swoich możliwości, 

7.4.2. zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji (dopuszczalnie sześć uwag 

w semestrze), 

7.4.3. na polecenie nauczyciela bierze udział w pracach społecznych, 

7.4.4. zgłaszane są uwagi co do zachowania ucznia ( dopuszcza się sześć uwag 

negatywnych w okresie), 

7.4.5. nie pali tytoniu, nie używa wulgarnych słów, nie niszczy mienia szkolnego; 

7.4.6. nie stwarza niebezpiecznych sytuacji dla siebie i innych (nie wszczyna, 

nie uczestniczy w bójkach), 

7.4.7. dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu, 

7.4.8. ma maksimum 10 godzin nieusprawiedliwionych, czasem się spóźnia 

(nie więcej niż 6 razy), 

7.4.9. wykazuje poprawę w swoim zachowaniu po interwencji nauczyciela. 

7.5. NIEODPOWIEDNIE; 

7.5.1. nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, bardzo często przychodzi 

nie przygotowany do lekcji (10 uwag negatywnych w okresie), 

7.5.2. nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy i szkoły (nawet na polecenie 

nauczyciela), 

7.5.3. nieodpowiednio zachowuje się na lekcjach, wycieczkach, na terenie szkoły 

i w swoim środowisku, 

7.5.4. wagaruje, 

7.5.5. używa wulgarnego słownictwa, pali papierosy, pije alkohol, 

7.5.6. niszczy mienie szkoły i mienie kolegów lub innych osób, 

7.5.7. ma lekceważący stosunek do nauczycieli, 

7.5.8. ma niewłaściwy stosunek do kolegów (przezywa, zaczepia, wszczyna bójki), 

7.5.9. ma powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych, bardzo często się spóźnia 

na lekcje, 

7.5.10. nie wykazuje poprawy w swoim zachowaniu, często dezorganizuje pracę 

nauczycieli (ma 10 uwag negatywnych o zachowaniu), 

7.5.11. otrzymał 3 nagany od wychowawcy klasy. 
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7.6. NAGANNE: 

7.6.1. wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (powyżej 10 uwag 

negatywnych), 

7.6.2. nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy i szkoły (nawet na polecenie 

nauczyciela), 

7.6.3. notorycznie przeszkadza nauczycielom w prowadzeniu lekcji, 

7.6.4. zachowuje się nagannie na terenie szkoły, podczas wycieczek i poza szkołą, 

7.6.5. wagaruje, 

7.6.6. używa wulgarnego słownictwa, pali papierosy, pije alkohol, 

7.6.7. z premedytacją znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi uczniami, 

7.6.8. niszczy mienie szkolne i mienie kolegów lub innych osób, 

7.6.9. nie wykazuje poprawy w swoim zachowaniu pomimo rozmów i środków 

zaradczych (ma ponad 10 uwag negatywnych o zachowaniu), 

7.6.10. ma powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych, bardzo często się spóźnia 

na lekcje, 

7.6.11. otrzymał na apelu naganę od dyrektora szkoły, 

7.6.12. wchodzi w konflikt z prawem. 

Skrócony zapis oceny zachowania należy stosować przy ocenianiu bieżącym. 

8. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając: 

8.1. oceny cząstkowe wystawiane raz w miesiącu, 

8.2. samoocenę ucznia, 

8.3. opinię nauczycieli i innych pracowników szkoły ( formą wyrażania opinii 

nauczycieli jest lista ocen, na którą uczący wpisują swoje propozycje ocen 

zachowania dla poszczególnych uczniów w klasie), 

8.4. opinię uczniów, którzy mogą wyrazić swoje zdanie o zachowaniu kolegów, 

8.5. zapisu uwag pozytywnych i negatywnych prowadzonego przez wychowawcę 

w formie zeszytu uwag i udostępnianego innym nauczycielom, 

Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem - w szczególnych 

przypadkach (czyn szczególnie szkodliwy dla środowiska szkolnego) Rada 

Pedagogiczna może obniżyć ocenę nawet do najniższej z pominięciem kryteriów. 

9. Kryteria ocen zachowania przedstawia uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) 

wychowawca na początku roku szkolnego.  

10. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
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10.1. stosunek do obowiązków szkolnych; 

10.1.1. systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 

10.1.2. dążenie do uzyskania lepszych wyników w nauce, na miarę swoich 

możliwości,  

10.1.3. spełnianie wymagań szkolnych, 

10.1.4. rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności. 

10.2. kulturę osobistą ucznia; 

10.2.1. zachowanie na lekcjach, na terenie szkoły i na wszystkich zajęciach 

organizowanych przez szkołę, 

10.2.2. stosunek do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły, 

10.2.3. dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje, kolegów i innych osób, 

10.2.4. dbałość o higienę i nienaganny wygląd (stosowny strój, fryzurę),  

10.3. udział w życiu społeczności klasowej i szkolnej oraz środowiska, 

10.3.1. udział w konkursach, apelach na terenie szkoły, 

10.3.2. reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, konkursach 

przedmiotowych, 

 

§ 27 

1. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

ustalona na podstawie wyniku rocznego pisemnego sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności przeprowadzonego na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia 

złożony w sekretariacie do dyrektora szkoły w terminie do 3 dni roboczych po uzyskaniu 

wiadomości o przewidywanej ocenie. Wniosek winien zawierać uzasadnienie.  

2. Wnioski nie spełniające warunków określonych w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. 

3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny przewidywanej o jeden stopień . 

4. Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian 

wiadomości i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzenia go nie później niż 

1 dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej i informuje o swojej 

decyzji wnioskodawcę. 

5. Brak zgody dyrektora wymaga uzasadnienia w formie pisemnej.  

6. Roczny sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na ocenę o którą uczeń się ubiega. 

7. Roczny sprawdzian z plastyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 
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8. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. Z przebiegu sprawdzianu nauczyciele sporządzają protokół zawierający: 

imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających sprawdzian, datę, sprawdzone 

i ocenione pisemne prace ucznia oraz ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. Protokół 

jest jawny dla ucznia i jego rodziców. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku sprawdzianu 

nie może być niższa od przewidywanej. 

  

§ 28 

1. W terminie do 3 dni od daty uzyskania wiadomości o rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą złożyć pisemny wniosek 

do dyrektora szkoły o podwyższenie o jeden stopień oceny zachowania. 

2. Wniosek winien zawierać uzasadnienie oraz ewentualne okoliczności mogące mieć 

wpływ na zmianę oceny. 

3. Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który 

ponownie w zespole nauczycieli uczących w danym oddziale, z udziałem pedagoga 

szkolnego analizuje zachowanie ucznia  w danym roku szkolnym oraz wszelkie 

okoliczności zawarte we wniosku. 

4. Zespół nauczycieli wraz z pedagogiem szkolnym analizuje również zgodność 

wystawienia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem. 

5. Zespół nauczycieli i pedagog szkolny w wyniku swojej pracy formułują opinię 

i zapoznają z nią wychowawcę klasy i dyrektora. 

6. Wychowawca klasy podejmuje ostateczną decyzję i wystawia ponownie ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.  

 

§ 29 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na połowie godzin lekcyjnych przeznaczonych na realizację 

programu. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia i jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

4.1. realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 

nauki; 
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4.2. spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

 

5. O nieklasyfikowaniu ucznia, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powiadamiani 

są w formie pisemnej na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną. 

6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć wniosek o egzamin 

klasyfikacyjny przed konferencją klasyfikacyjną.  

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu 

go z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz w porozumieniu 

nauczycielem (nauczycielami) danych zajęć edukacyjnych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza się nie później niż tydzień przed 

rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych, w obecności dyrektora szkoły i wskazanego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela o tej samej lub zbliżonej specjalności. 

10. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje materiał programowy zrealizowany w danym 

semestrze lub roku szkolnym, a pytania (zadania, ćwiczenia) egzaminacyjne i czas 

trwania egzaminu ustala egzaminator w porozumieniu z członkiem komisji. 

11. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem 

ust. 12. 

12. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

13.1. skład komisji; 

13.2. termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

13.3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

13.4. wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje 

się datę egzaminu i ustalony stopień. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

15. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym 

terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w innym 

terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 
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16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zająć edukacyjnych jest ostateczna. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna. 

 

§ 30 

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

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 

do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. 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: 

2.1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

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

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  

2.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2.a, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

4.1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

4.1.1. dyrektor szkoły albo nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

4.1.2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

4.1.3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne, 

4.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

4.2.1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 

-przewodniczący komisji, 

4.2.2. wychowawca klasy, 
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4.2.3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w tej klasie, 

4.2.4. pedagog, 

4.2.5. przedstawiciel samorządu szkolnego, 

4.2.6. przedstawiciel rodziców. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie ucznia zdającego egzamin, może 

być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

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

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

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

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

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

poprawkowego. 

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

7.1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

7.1.1. skład komisji, 

7.1.2. termin sprawdzianu,  

7.1.3. zadania (pytania) sprawdzające, 

7.1.4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

7.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

7.2.1. skład komisji, 

7.2.2. termin posiedzenia komisji, 

7.2.3. wynik głosowania, 

7.2.4. ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt.7.a, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych wypowiedziach ucznia. 

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

mowa w pkt.7.a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy w ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 
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z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi pięć dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

 

§ 31 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

W wyjątkowych przypadkach (dłuższa nieobecność) Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzamin 

poprawkowy nie dotyczy klasy programowo najwyższej. 

2. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin powinien być wyznaczony na ostatni 

tydzień ferii letnich. 

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

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, 

w składzie: 

4.1. dyrektor szkoły - jako przewodniczący; 

4.2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminując;, 

4.3. nauczyciel prowadzący pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.4.b,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 egzaminująca 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: 

6.1. skład komisji; 

6.2. termin egzaminu; 

6.3. pytania egzaminacyjne; 

6.4. wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

9. W uzasadnionych przypadkach (choroba, trudne warunki rodzinne, inne przypadki 

losowe) Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 

promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne 

ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
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10. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie 

szkolnym zamieszczając klauzulę: „uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia.... promowany 

warunkowo do klasy...”. 

11. Ocena uzyskana podczas egzaminu poprawkowego jest ostateczna.  

 

§ 32 

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne zostały ocenione pozytywnie. W wyjątkowych przypadkach, 

Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia na wniosek 

wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) 

dziecka. 

2. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt.2, nie otrzymuje promocji 

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

4. Na miesiąc przed konferencja klasyfikacyjna wychowawca klasy informuje na piśmie 

(kopia przedłożona w kancelarii szkoły) o zagrożeniu ocena niedostateczną. O innych 

przewidywanych ocenach wychowawca informuje na piśmie na tydzień przed radą 

klasyfikacyjną. 

5. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli, w wyniku klasyfikacji końcowej klasy 

programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej 

i ponadto przystąpił do sprawdzianu, który ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

6. Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania sprawdzianu określają odrębne 

przepisy. 

7. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał 

z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z biało-

czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”. 

8. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał 

z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen 5,1 oraz wzorową  ocenę 

zachowania, otrzymuje stypendium motywacyjne za wysokie wyniki w nauce 

i zachowaniu. 
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ROZDZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 33 

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

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników niepedagogicznych sporządza dyrektor 

szkoły. 

 

§ 34 

Nauczyciel ma prawo do: 

1. poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela; 

2. możliwości pracy w warunkach umożliwiających wykonywanie obowiązków 

dydaktyczno-wychowawczych; 

3. otrzymania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady 

Pedagogicznej i instytucji oświatowych; 

4. możliwości wyboru podręcznika spośród podręczników  dopuszczonych do użytku 

szkolnego; 

5. proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych i ich wdrażania 

po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.   
 

§ 35 

1. Pracę dydaktyczno – wychowawczą w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych 

prowadzą nauczyciele, którzy odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy oraz 

bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów. 

2. Nauczyciele podejmując działania edukacyjne wychowawcze i opiekuńcze mają 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także 

o poszanowanie godności osobistej ucznia. 

3. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

3.1. zapewnienie prawidłowego procesu dydaktycznego, jego przebiegu zgodnie 

z osiągnięciami współczesnej nauki, przy uwzględnieniu obowiązującego programu 

nauczania; 

3.2. stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczniów, ich zdolności, zainteresowań oraz 

pozytywnych cech charakteru w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów; 
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3.3. udzielenie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu 

o analizę ich przyczyn; 

3.4. bezstronność i obiektywizm w ocenie wg zasad przyjętych w Statucie; 

3.5. sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów stosowanie i doskonalenie zasad 

oceniania zgodnych z przyjętym kryterium; 

3.6. doskonalenie umiejętności pedagogicznych i aktualizowanie wiedzy merytorycznej, 

poprzez udział w procesach zespołów zadaniowo – problemowych oraz aktywne 

korzystanie ze szkolnych i pozaszkolnych form wspierania działalności 

pedagogicznej ( kursy, warsztaty, konferencje metodyczne i szkoleniowe ); 

3.7. zapoznanie uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów ) z wymaganiami 

edukacyjnymi na poszczególne oceny szkolne, wynikającymi z realizowanego 

programu nauczania, dopuszczonego do użytku szkolnego i sposobami sprawdzania 

postępów i osiągnięć uczniów; 

3.8. kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

3.9. przestrzeganie zapisów statutowych; 

3.10. kontrolowanie obecności uczniów; 

3.11. pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem i zasadami zawartymi 

w „Regulaminie dyżurów”; 

3.12. przygotowanie się do zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, dbałość 

o warsztat pracy; 

3.13. stosowanie właściwych metod nauczania; 

3.14. stosowanie zasad oceniania zgodnie z przepisami prawa oświatowego; 

3.15. efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć; 

3.16. systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej w toku nauczania; 

3.17. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

4. Uczący w jednym oddziale nauczyciele tworzą zespół. Pracą zespołu kieruje 

wychowawca. 

5. Zadania zespołu mogą obejmować: 

5.1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania i integrowania treści nauczania przedmiotów 

pokrewnych; 

5.2. współdziałanie w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – 

wychowawczo – opiekuńczych. 
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§ 36 

1. W celu kierowania pracą opiekuńczo- wychowawczą w poszczególnych oddziałach, 

dyrektor powołuje spośród nauczycieli wychowawców klas. 

2. Dla zapewnienia ciągłości opieki i jej skuteczności wychowawcy najczęściej prowadzą 

swoje oddziały przez cały etap nauczania; 

3. Do zadań wychowawcy klasy należy w szczególności: 

3.1. otoczenia opieką każdego z wychowanków; 

3.2. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3.3. przygotowanie uczniów do rozwiązywania życiowych problemów; 

3.4. \kształcenie umiejętności życia w zespole klasowym oraz szukanie różnorodnych 

form zapobiegania i rozwiązywania konfliktów; 

3.5. kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji 

i poszanowaniu godności osoby ludzkiej. 

4. W toku realizacji zadań wychowawca powinien w szczególności: 

4.1. wnikliwie poznać warunki życia każdego z uczniów; 

4.2. opracować plan pracy wychowawczej, z uwzględnieniem programu 

wychowawczego i programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży szkoły; 

4.3. wspólnie z rodzicami i uczniami zaplanować i zorganizować różne formy życia 

klasowego umożliwiające indywidualny rozwój jednostki i służące integracji 

zespołu; 

4.4. opracować zakres treści i form zajęć realizowanych na godzinach wychowawczych. 

4.5. zapoznać rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole Podstawowej zasadami 

oceniania zachowania; 

4.6. podejmować współpracę z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w celu 

koordynacji działań dla dobra ogółu uczniów; 

4.7. zindywidualizować działania wychowawcze uwzględniając szczególne uzdolnienia 

ucznia lub napotykane trudności i niepowodzenia w szkole; 

4.8. utrzymywać stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w celu 

informowania ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów; 

4.9. prowadzić pedagogizację rodziców ( zebrania ogólne, spotkania indywidualne 

z wychowawcą); 

4.10. włączać rodziców w sprawy życia klasy, szkoły; 
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4.11. współpracować z pedagogiem szkolnym, poradnią pedagogiczno-psychologiczną 

i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb 

i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 

uczniów; 

4.12. udzielać porady w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, 

4.13. kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając się na tolerancji 

i poszanowaniu godności osoby ludzkiej; 

4.14. prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej 

(dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne ). 

5. Realizując powierzone zadania wymienione w ust. 4 pkt. 8, wychowawca spotyka się 

z rodzicami uczniów na wywiadówkach lub zebraniach organizowanych nie rzadziej niż 

cztery razy w okresie. 

6. terminie zebrań z rodzicami decyduje dyrektor oraz w razie potrzeby wychowawcy klas 

lub inni nauczyciele. 

7. Informacje o wywiadówce przekazuje się rodzicom (prawnym opiekunom), co najmniej 

na 7 dni przed planowanym terminem jej odbycia. 

8. W wywiadówkach mogą tez uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.  

 

§ 36a 

Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

2. określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4. podejmowanie we współpracy z wychowawcą klasy działań profilaktyczno-

wychowawczych w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli; 

5. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczego szkoły; 

6. działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

7. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (konsultacje i skierowania 

uczniów na badania); 

8. wspieranie Dyrektora szkoły w przeprowadzaniu sprawdzianu; 

9. prowadzenie dziennika pedagoga. 
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§ 37 

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy przede wszystkim: 

1. ścisła współpraca z nauczycielami w trakcie procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

a szczególności koordynacja treści przedmiotowych ścieżki czytelniczo-medialnej; 

2. opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni; 

3. prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego; 

4. określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności   

biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach; 

5. organizowanie konkursów czytelniczych, 

6. przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych 

klas; 

7. zakup i oprawa książek. 

 

§ 38 

1. Zasady sprawowania opieki przez dyrektora i nauczycieli nad uczniami w szkole 

podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych są następujące: 

1.1. dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i uczestniczenia 

uczniów i nauczycieli w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

1.2. nauczyciele lub inni pracownicy szkoły są zobowiązani niezwłocznie powiadomić 

dyrektora o zagrożeniu bezpieczeństwa uczniów lub innych osób przebywających w 

szkole, 

1.3. za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach edukacyjnych odpowiada nauczyciel 

prowadzący te zajęcia; 

1.4. takie same zasady obowiązują na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych; 

1.5. na początku każdej lekcji nauczyciel powinien sprawdzić obecność uczniów 

i zapisać w dzienniku; 

1.6. w trakcie prowadzonych zajęć nauczyciel nie może opuszczać klasy, 

a w wyjątkowych sytuacjach może poprosić o opiekę nad uczniami każdego 

pracownika szkoły; 

1.7. na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy zapoznaje uczniów 

z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych i przerwach, 

a. dodatkowo szczegółowe zasady bezpieczeństwa omawiają z uczniami nauczyciele 

na lekcjach wychowania fizycznego, plastyki, techniki i informatyki; 

1.8. po każdej ostatniej lekcji nauczyciel uczący w danej klasie odprowadza dzieci 

do szatni i czeka aż ostatnie dziecko opuści szatnię; 

1.9. na początku roku szkolnego rodzice dzieci do 10 roku życia podpisują oświadczenia, 

w których deklarują kto będzie odbierał dziecko ze szkoły;  

1.10. dzieci do 10 roku życia nie mogą być odbierane ze szkoły przez osoby nieletnie; 
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1.11. 1nauczyciel uczący w oddziale przedszkolnym, klasach I – III lub mający zajęcia na 

świetlicy ma obowiązek sprawdzić, czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie 

z oświadczeniem rodziców. 

2. Sposób sprawowania opieki przez nauczycieli nad uczniami podczas wycieczek, 

wyjazdów np. do kina, teatru organizowanych przez szkołę jest następujący: 

2.1. przed planowaną wycieczką nauczyciel jest zobowiązany zapoznać  dzieci 

i przypomnieć im zasady bezpiecznego zachowania się poza szkołą; 

2.2. nauczyciel ma obowiązek wypełnić kartę wycieczki która powinna zawierać 

następujące informacje o dziecku;  

2.2.1. wycieczki jednodniowe -  dane osobowe dziecka czyli imię i nazwisko, 

PESEL, numer telefonu prawnych opiekunów, trasę przejazdu czyli skąd, 

dokąd i  jakim środkiem lokomocji, podanie celów wycieczki; 

2.2.2. wycieczka dwudniowa lub więcej – tak samo jak w wycieczkach 

jednodniowych oraz informacje o tym jakie leki przyjmuje dziecko;  

2.2.3. nauczyciel powinien sprawdzić obecność uczniów przed każdym wyjazdem na 

wycieczkę, czynność tę ma obowiązek powtarzać przy każdym wyjściu 

i wejściu do autokaru; 

2.3. liczba opiekunów na wycieczce musi być odpowiednia do ilości dzieci biorących 

udział w wycieczce; 

2.4. uczniowie zaczynają wycieczkę w szkole i kończą w szkole;  

2.5. rodzice dzieci do 10 roku życia są zobowiązani odebrać swoje dzieci w szkole. 

3. Sposób sprawowania opieki przez nauczycieli nad uczniami podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę, a odbywających się poza szkołą np. na basenie, w czasie 

wyjazdu na konkursy, zawody, przeglądy itp. jest następujący. 

4. nauczyciele przed wyjściem ze szkoły np. na basen mają obowiązek sprawdzić listę 

obecności; 

5. liczba opiekunów prowadzących uczniów na basen musi być odpowiednia do liczby 

dzieci biorących udział w zajęciach; 

6. nauczyciel musi towarzyszyć dzieciom w szatni w czasie przebierania przed wejściem 

na pływalnię oraz w czasie kąpieli pod prysznicem; 

7. w trakcie zajęć na pływalni dzieci przechodzą pod opiekę instruktora; 

8. po zakończonych zajęciach nauczyciel ma obowiązek przebywać z dziećmi w szatni; 

9. przed wyjściem z basenu nauczyciel ma obowiązek sprawdzić listę obecności; 

10. w trakcie drogi na basen, jak i powrotnej nauczyciel jest zobowiązany dbać 

o bezpieczeństwo podopiecznych; 

11. nauczyciel, który zabiera dzieci na zawody sportowe lub konkursy przedmiotowe poza 

teren szkoły powinien od rodziców uczniów biorących udział w konkursie zebrać 

oświadczenia zawierające zgodę na wyjazd dziecka; 

12. nauczyciel jadący z dziećmi np. na konkurs, zawody odpowiada za bezpieczeństwo 

powierzonych mu dzieci. 

13. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw między zajęciami w szkole 

są następujące: 

14. za bezpieczeństwo dzieci w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiedzialność ponoszą 

nauczyciele aktualnie pełniący dyżur; 
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15. w klasach IV – VI dyżury nauczycieli na przerwach pełnione są zgodnie z ustalonym 

harmonogramem dyżurów; 

16. w klasach I – III dyżury na przerwach pełnią nauczyciele uczący w danej klasie, 

po lekcjach języka obcego i religii – nauczyciele tych przedmiotów; 

17. nauczyciel dyżurujący dba o bezpieczeństwo uczniów od momentu rozpoczęcia przerwy 

do jej zakończenia, nie może w tym czasie wykonywać żadnych innych czynności; 

18. jeżeli zachodzi nagła konieczność opuszczania dyżuru przez nauczyciela, musi 

on poprosić o zastąpienie go przez innego nauczyciela; 

19. za nieobecnych nauczycieli sporządza się zastępstwa na dyżurach w księdze zastępstw; 

20. z zapisami w księdze zastępstw nauczyciele zobowiązani są zapoznać się na bieżąco  

i potwierdzać własnoręcznym podpisem informacje dotyczące osobiście nauczyciela. 

21. Zakres zadań innych pracowników szkoły związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom. 

22. obowiązek natychmiastowego informowania dyrektora i nauczycieli o sytuacjach 

zagrażających bezpieczeństwu dzieci  np. agresywne zachowanie wśród uczniów; 

23. obowiązek wspomagania nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych 

z bezpieczeństwem uczniów; 

24. pomoc nauczycielom w dyżurach na przerwach, 

25. szczególna kontrola uczniów w szatniach, 

26. dyscyplinowanie uczniów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

27. natychmiastowe zgłaszanie nauczycielom zachowań agresywnych uczniów oraz 

reagowanie na te zachowania, 

28. kontrola obcych osób wchodzących do szkoły, 

29. udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli i dyrektora w sytuacjach szczególnie 

uzasadnionych; 

30. sprawdzanie wyposażenia szkolnego pod względem bezpieczeństwa np. lampy, 

kontakty, stoły, krzesła  itp. 
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ROZDZIAŁ VII 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ 

 

§ 39 

1. Uczeń ma w szczególności prawo do: 

1.1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

1.2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

1.3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

1.4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

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

1.5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów zgodnie z możliwościami szkoły; 

1.6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości sposobów kontroli 

postępów i osiągnięć szkolnych, informacji o wymaganiach edukacyjnych zgodnych 

z zasadami oceniania; 

1.7. pomocy w przypadku trudności w nauce; 

1.8. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego; 

1.9. korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych; 

1.10. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia 

się w organizacjach działających w szkole; 

1.11. korzystania z pomocy stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

1.12. reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach, imprezach zgodnie 

ze swoimi potrzebami i możliwościami; 

1.13. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych; 

1.14. nagród i wyróżnień zgodnie ze Statutem Szkoły. 

2. Uczeń jest szczególnie zobowiązany do: 

2.1. przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole; 

2.2. podporządkowywania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli; 
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2.3. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

szkoły; 

2.4. systematycznego i starannego przygotowania się do zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

2.5. przynoszenia zeszytów, książek i pomocy wskazanych przez nauczyciela; 

2.6. prowadzenia zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń w sposób wskazany przez 

nauczyciela; 

2.7. odrabiania zadań domowych, 

2.8. zachowania umożliwiającego sobie i innym pełne uczestnictwo w zajęciach; 

2.9. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły; 

2.10. dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz prawidłowy rozwój;  

2.11. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

2.12. dbania o schludny wygląd i strój –zabrania się malowania paznokci; 

2.13. noszenia ubioru odpowiedniego do szkoły tj. bluzki nie mogą być na cienkich 

ramiączkach z głębokimi dekoltami, napisy na ubiorze nie mogą być obraźliwe 

nawiązujące do subkultur lub złych zachowań, kolory powinny być stonowane nie 

wyzywające, ewentualnie noszona biżuteria nie może zagrażać bezpieczeństwu 

dziecka lub innych osób; 

2.14. noszenia w dniu uroczystości szkolnych stroju galowego składającego się z: białej 

bluzki lub koszuli, granatowej lub czarnej spódnicy lub spodni; 

2.15. właściwego zachowania się w czasie lekcji, przerw, uroczystości szkolnych, 

wycieczek, zawodów sportowych i zajęć lekcyjnych; 

2.15.1. uczniowi, który przeszkadza w prowadzeniu lekcji lub innych zajęć dokonuje 

się wpisu do zeszytu uwag, 

2.15.2. fakcie, że uczeń, który mimo upomnień nauczyciela i wpisu do zeszytu uwag 

utrudnia prowadzenie lekcji zostają poinformowani telefonicznie natychmiast 

rodzice, 

2.16. posługiwania się kulturalnym językiem w każdej sytuacji; 

2.17. wyłączenia telefonu komórkowego podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych; 

2.17.1. zabrania się robienia zdjęć, kręcenia filmów i nagrywania głosu bez 

pozwolenia nauczyciela, osoby  lub osób  zainteresowanych w czasie pobytu 

w szkole,  

2.17.2. uczniowi, który korzysta ze sprzętu technicznego, sprzęt zostaje zabrany 

po wcześniejszym wyjęciu karty przez ucznia i oddany w czasie osobistego 

spotkania rodzica z nauczycielem lub dyrektorem. 
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3. W szkole obowiązują następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia 

na zajęciach lekcyjnych lub zwolnienia go z części zajęć: 

3.1. w przypadku nieobecności dziecka na lekcjach rodzice są zobowiązani pisemnie 

na kartkach usprawiedliwić swoje dziecko podając przyczynę nieobecności; 

3.2. usprawiedliwienie powinno być przedłożone wychowawcy klasy najpóźniej 

do dwóch tygodni po powrocie ucznia do szkoły; 

3.3. rodzic ma obowiązek poinformować szkołę o przyczynie nieobecności do 3-go dnia 

nieobecności dziecka 

3.4. nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na zajęciach obowiązkowych w wymiarze 

co najmniej 50% zajęć w skali miesiąca uważana jest za niespełnienie obowiązku 

szkolnego lub niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

dziecka 5 lub 6 – letniego; 

3.5. w wypadku niespełnienia obowiązku szkolnego przez ucznia lub obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 5 lub 6-letniego wychowawca 

klasy lub oddziału przedszkolnego niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora 

szkoły, a dyrektor organ prowadzący i organ nadzorujący szkołę; 

3.6. zwolnienie z części zajęć powinno być dostarczone na piśmie, potwierdzone 

podpisem rodzica i przedłożone wychowawcy klasy, a w razie nieobecności 

wychowawcy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, z których zwalnia się uczeń; 

3.7. zwolnienie z wykonywanych ćwiczeń gimnastycznych uczeń ma obowiązek 

przedłożyć na piśmie podpisane podpisem rodzica – na daną lekcję – na dłuższy 

czas wydane przez lekarza. 

 

§ 40 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

1.1. rzetelną naukę i wzorowe zachowanie; 

1.2. wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych; 

1.3. aktywną działalność w organizacjach szkolnych; 

1.4. prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska. 

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 

2.1. pochwała wychowawcy klasy udzielona: 

2.1.1. na forum klasy, 

2.1.2. na zebraniu informacyjnym w obecności rodziców i uczniów. 

2.2. pochwala udzielona przez dyrektora: 
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2.2.1. na forum klasy, 

2.2.2. na apelu szkolnym. 

2.3. nagrody indywidualne w formie: 

2.3.1. listu pochwalnego wychowawcy lub dyrektora do rodziców (prawnych 

opiekunów), 

2.3.2. nagrody rzeczowej przyznanej przez Radę Rodziców, 

2.3.3. stypendium motywującego przyznawanego zgodnie z odrębnymi przepisami, 

2.3.4. dyplomu 

3. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić do Dyrektora szkoły   

Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

4.1. wychowawca klasy; 

4.2. opiekun ucznia biorącego udział w konkursie lub olimpiadzie; 

4.3. Samorząd Uczniowski. 

5. Dokumentowanie nagród i wyróżnień jest obowiązkiem wychowawcy klasy. 

 

§ 41 

1. Uczniom udziela się kary w szczególności za: 

1.1. nieprzestrzeganie zapisów w Statucie Szkoły i obowiązujących w szkole 

regulaminów; 

1.2. nie stosowanie się do zaleceń wydanych przez Dyrektora, wychowawcę, nauczyciela 

i innych pracowników szkoły; 

1.3. wulgarne zachowywanie się w stosunku do nauczycieli, innych uczniów oraz 

pracowników szkoły; 

1.4. działania mogące spowodować utratę zdrowia i życia lub uszkodzenia ciała; 

1.5. umyślną dewastację mienia szkolnego i prac uczniów eksponowanych w szkole; 

1.6. zachowania demoralizujące innych uczniów; 

1.7. wagarowanie. 

2. Rodzaje stosowanych kar: 

2.1. upomnienie ucznia przez nauczyciela lub wychowawcę; 
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2.2. upomnienie ucznia przez dyrektora; 

2.3. pisemna nagana udzielona przez wychowawcę z powiadomieniem rodziców, 

skutkująca obniżeniem oceny zachowania śródrocznej lub rocznej o jeden stopień; 

2.4. pozbawienie na określony czas możliwości reprezentowania szkoły w konkursach 

i zawodach sportowych, brania udziału w dyskotekach i wycieczkach poza 

przedmiotowych , korzystanie ze „szczęśliwego numerka”, zgłaszania 

nie przygotowania do lekcji; 

2.5. upomnieniem dyrektora; 

2.6. naganą dyrektora. 

3. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 3 następuje w szczególności, jeżeli uczeń: 

3.1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osobie; 

3.2. dopuścił się kradzieży lub niszczenia mienia; 

3.3. wchodzi w kolizje z prawem; 

3.4. w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył 

w zajęciach organizowanych przez szkołę; 

3.5. demoralizuje innych uczniów; 

3.6. pije alkohol, pali papierosy, zażywa i rozprowadza narkotyki; 

W wyżej wymienionych sytuacjach nie stosuje się gradacji kar. 

4. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą 

być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

5. O nałożonej karze wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) 

z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym. 

6. Od kary nałożonej przez wychowawcę lub dyrektora przysługuje możliwość złożenia 

odwołania. Odwołanie pisemne może wnieść rodzic ( opiekun prawny ) w ciągu 7 dni 

od uzyskania informacji odpowiednio do wychowawcy (jeżeli kara została nałożona 

przez wychowawcę) lub do dyrektora (jeżeli kara została nałożona przez wychowawcę 

lub dyrektora). 

7. Dyrektor lub wychowawca rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 

Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

8. Dokumentowanie udzielonych kar należy do obowiązków wychowawcy klasy. 

9. W wyniku rozpatrzenia odwołania wychowawca lub dyrektor mogą karę uchylić, 

obniżyć lub utrzymać. Utrzymanie kary wymaga uzasadnienia. 
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ROZDZIAŁ VIII 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. 

 

§ 42 

1. Szkoła zapewnia wspomaganie rodziny w pełnieniu jej wychowawczej roli względem 

dzieci. 

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą zarówno w sprawach wychowania jak 

i kształcenia dzieci. 

3. Rodzice mają prawo do: 

3.1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w klasie i w szkole; 

3.2. znajomości wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, kryteriów 

oceniania zachowania (każdy nauczyciel podaje swoim uczniom wymagania 

edukacyjne ze swojego przedmiotu, wychowawca zaś szczegółowe kryteria  

zachowania); 

3.3. uzyskania informacji i porad na temat zachowania, postępów  lub trudności w nauce 

swojego dziecka (odpowiedzialny za kontakt szkoły z rodzicami jest wychowawca); 

3.4. wyrażania opinii na temat pracy szkoły. 

4. Rodzice dziecka są zobowiązani do: 

4.1. współpracy ze szkołą w zakresie jej działalności dydaktycznych , wychowawczych 

i opiekuńczych; 

4.2. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

4.3. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

4.4. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

4.5. stałego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie; 

4.6. reagowania na wezwanie o przyjście do szkoły; 

4.7. uczestniczenia w zebraniach klasowych, ogólnych i innych formach kontaktów 

osobistych; 

4.8. zapoznania się ze Statutem Szkoły i przestrzegania zawartych w nim ustalaniem; 

4.9. brania odpowiedzialności za działania swego dziecka wymierzone przeciw 

społeczności szkolnej lub mieniu szkolnemu; 

4.10. informowania o stanie zdrowia dziecka i jego problemach mogących mieć wpływ 

na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole; 
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4.11. pomocy w organizowaniu życia klasy i szkoły. 

5. W celu zapewnienia systematycznych i efektywnych kontaktów dyrektora szkoły 

i wychowawcy klasy oraz innych nauczycieli z rodzicami w szkole organizowane są: 

5.1. zebrania ogólne z dyrektorem szkoły o charakterze informacyjnym; 

5.2. zebrania klasowe informacyjne i poświęcone pedagogizacji rodziców; 

5.3. wywiadówki; 

5.4. dyżury nauczycieli w celu przeprowadzania rozmów indywidualnych z rodzicami. 

6. W przypadku braku kontaktu rodziców ze szkołą podejmowane są następujące działania: 

6.1. rozmowa telefoniczna wyjaśniająca nieobecność rodziców na zebraniu; 

6.2. list polecony z wezwaniem do szkoły; 

6.3. kontakt z kuratorem sądowym w celu prawnego wyegzekwowania obowiązków 

rodziców wobec dziecka. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

CELE, ZADANIA I ORGANIZACJA ODDZIAŁY 
PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 43 

1. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny realizujący program wychowania 

przedszkolnego określony odrębnymi przepisami. 

2. W oddziale przedszkolnym realizowane są cele i zadania wynikające z ustawy 

o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności 

z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

3. Celem wychowania przedszkolnego jest:  

3.1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

3.2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 

3.3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego 

radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego 

znoszenia stresów i porażek; 
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3.4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

3.5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

3.6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa 

w zabawach i grach sportowych; 

3.7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób 

zrozumiały dla innych; 

3.8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

3.9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

3.10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości 

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

4. Cele wychowania przedszkolnego, osiągane są wspomaganie rozwoju, wychowywanie 

i kształcenie dzieci w następujących obszarach:  

4.1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi 

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 

4.2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 

Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku; 

4.3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 

4.4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują 

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;  

4.5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;  

4.6. zachowanie przez sztukę: 

4.6.1. dziecko widzem i aktorem,   

4.6.2. muzyka i śpiew, pląsy i taniec,  

4.6.3. różne formy plastyczne 

4.7. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych; 

4.8. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń; 

4.9. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;  
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4.10. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;  

4.11. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;  

4.12. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne; 

 

§ 44 

1. W oddziałach przedszkolnych organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana wychowankom oddziałów 

przedszkolnych polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności z: 

2.1. niepełnosprawności; 

2.2. niedostosowania społecznego; 

2.3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

2.4. szczególnych uzdolnień; 

2.5. zaburzeń komunikacji językowej; 

2.6. choroby przewlekłej; 

2.7. sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 

2.8. niepowodzeń edukacyjnych; 

2.9. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny; 

2.10. trudności adaptacyjnych lub zmiany środowiska. 

3. Pomoc psychologiczna udzielana rodzicom wychowanków i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 

efektywności udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

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

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa z inicjatywy: 

5.1. rodziców wychowanka; 

5.2. nauczyciela, wychowawcy grupy przedszkolnej; 

5.3. specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem; 

5.4. poradni psychologiczno – pedagogicznej; 
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6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana wychowankom oddziałów 

przedszkolnych w formie: 

6.1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

6.2. porad i konsultacji. 

 

§ 45 

1. Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego, podlegające rocznemu obowiązkowemu 

przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie 

utrudnia uczęszczanie do przedszkola, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne odbywa się na wniosek 

rodziców na podstawie dostarczonego do szkoły orzeczenia wydanego przez zespół 

orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

3. Dyrektor organizuje indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne w sposób 

zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 

realizacji potrzeb dziecka oraz formy udzielanej pomocy, w tym szczególnie ustala 

zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego wychowania przedszkolnego 

z dzieckiem. 

4. W ramach posiadanych środków i możliwości organizacyjnych szkoła zapewnia 

przyjętym dzieciom z orzeczeniem do kształcenia specjalnego: 

4.1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

4.2. realizacje programu wychowania przedszkolnego dostosowanego 

do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, 

4.3. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb, 

4.4. integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

5. W celu zapewnienia dziecku pełnej realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu szkoła 

współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi. 

 

§ 46 

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", są przyjmowane 

do oddziałów przedszkolnych na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich. 

2. Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem 

wyznaniowym organizuje naukę religii. 



57 

 

3. Jeśli w szkole na nauczanie religii zgłosi się mniej niż 7 uczniów, dyrektor szkoły 

występuje do organu  prowadzącego z wnioskiem o zorganizowanie takich  zajęć 

w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie  katechetycznym. 

 

§ 47 

W zakresie wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka szkoła realizuje zadania 

w następujący sposób: 

1. organizuje spotkania w formie indywidualnej i grupowej (zebrania) w celu zaznajamiania 
rodziców z zadaniami realizowanymi w ramach podstawy programowej, przebiegiem 

rozwoju ich dzieci w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, 

2. organizuje pracę wyrównawczą i terapeutyczną, indywidualną i grupową, 

3. pełni wobec rodziców funkcję doradczą proponując zestawy ćwiczeń wspomagających 

rozwój dziecka, 

4. współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami, 

które udzielają pomocy dziecku i rodzinie; 

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

 

§ 48 

1. Oddziały przedszkolne przyjmują dzieci pięcioletnie w celu umożliwienia im odbycia 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego określonego przepisami prawa. 

2. Dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz inne, dla których dyrektor 

szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka podjął decyzję o odroczeniu 

obowiązku szkolnego, mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 

6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 10 lat.  

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

4. Opiekę nad dziećmi w oddziale sprawuje jeden nauczyciel. 

5. Czas pracy oddziału przedszkolnego umożliwia realizację zadań ustalonych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego i wynosi 5 godzin dziennie, 25 godzin w tygodniu. 

6. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

7. Czas trwania zajęć dydaktycznych z dziećmi w wieku 5-6 lat wynosi ok. 30 minut. Czas 

oraz formę zajęć nauczyciel dostosowuje do możliwości i potrzeb dzieci. 

8. Sposób dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej oddziału przedszkolnego 

określają odrębne przepisy.  
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9. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane dodatkowe zajęcia ze środków organu 

prowadzącego. Liczbę godzin oraz rodzaj zajęć corocznie określa arkusz organizacji pracy 

szkoły. 

10. Zajęcia dodatkowe organizowane są po realizacji podstawy programowej. 

11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, 

nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany 

do możliwości rozwojowych dzieci i nie przekraczać 30 min. 

 

§ 49 

1. Dziecko ma w szczególności prawo do: 

1.1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego 

i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

1.2. pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w oddziale przedszkolnym oraz podczas 

zajęć organizowanych poza szkołą; 

1.3. korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

1.4. życzliwego i podmiotowego traktowania; 

1.5. swobody wyrażania myśli i przekonań; 

1.6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

1.7. pomocy w przypadku trudności w procesie wychowawczo – dydaktycznym; 

1.8. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego. 

2. Szkoła sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica 

(opiekuna) nauczycielowi, do czasu odbioru dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną 

przez niego osobę. 

3. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami:  

3.1. opiekę nad dziećmi przebywającymi w oddziale przedszkolnym sprawują 

nauczyciele, których opiece powierzono oddziały; 

3.2. w razie nieobecności nauczycielki opiekę organizuje Dyrektor Szkoły 

3.3. w wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, 

nauczycieli wspomagają pracownicy niepedagogiczni; 

3.4. opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek 

organizowanych przez szkołę, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono 

oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora 

3.5. dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w szkole jest pod opieką 

osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć; 
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3.6. w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w oddziale 

przedszkolnym lub szkole nauczyciel sprawujący nad nim opiekę zobowiązany jest: 

3.6.1. udzielić pierwszej pomocy, w razie konieczności wezwać pogotowie 

ratunkowe, 

3.6.2. o zaistniałym zdarzeniu poinformować niezwłocznie Dyrektora Szkoły oraz 

rodziców dziecka 

3.6.3. dyrektor jest zobowiązany przygotować dokumentację zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3.7. w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewniony odpoczynek 

w formie przystosowanej do wieku i potrzeb dziecka; 

3.8. nauczyciel systematycznie kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale, szatnia, 

toaleta, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne pod kątem zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 

§ 50 

1. Dzieci przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego i odbierane o ustalonej godzinie. 

2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców 

lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo; 

 

§ 51 

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:  

1. systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 

realizowanych w oddziale przedszkolnym; zapoznają rodziców z podstawą programową 

wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam 

wiadomości i umiejętności; 

2. informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich 

do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; 

3. zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. wspólnie 

organizują imprezy, uroczystości, wycieczki itp., w których biorą udział dzieci. 

 

§ 52 

1. Nauczyciele systematycznie planują swoją pracę w sposób cykliczny w oparciu o: 

1.1. wybrany program wychowania przedszkolnego, dopuszczony do realizacji w danym 

roku szkolnym, 

1.2. Koncepcję Pracy Szkoły, 
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1.3. plany pracy opracowane na potrzeby każdej z grup, 

1.4. 4) dokumenty opracowane w ramach realizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

2. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece dzieci. 

3. W swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych nauczyciel ma 

obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie a także o szanowanie ich 

godności osobistej. 

4. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia 

dzieci w wieku przedszkolnym nauczyciel przestrzega następujących proporcji 

zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:  

4.1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci 

bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 

4.2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą 

czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. 

(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje 

przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); 

4.3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 

według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 

4.4. pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej 

puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, 

organizacyjne i inne). 

5. Nauczyciel  ustala ramowy rozkład dnia uwzględniający zasady określone powyżej.  

6. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć ruchowych winien zwracać szczególną uwagę na 

stopień sprawności fizycznej i wydolność organizmu dziecka, dobierając ćwiczenia 

o odpowiednim stopniu trudności i intensywności. 

7. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim: 

7.1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi oraz odpowiada, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, za życie, zdrowie i bezpieczeństwo, 

7.2. zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez: 

7.2.1. realizację obowiązujących programów wychowania w przedszkolu, 

7.2.2. stosowanie właściwych metod pracy, 

7.2.3. systematyczne przygotowanie do zajęć, 

7.2.4. pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć, 

7.2.5. właściwe prowadzenie dokumentacji działalności pedagogicznej, 
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7.3. dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny, 

7.4. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, 

7.5. udziela dzieciom, w razie potrzeby, pomocy w przezwyciężaniu ich trudności 

i niepowodzeń; 

 

§ 53 

1. Zadaniem nauczycieli jest systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych 

mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

dokumentowanie tych obserwacji.  

2. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole (wstępna diagnoza przedszkolna). Sposób prowadzenia i dokumentowania 

diagnozy określa przyjęty program wychowania przedszkolnego. Z wynikami diagnozy 

nauczyciel zapoznaje rodziców dziecka. 

3. Do 30 kwietnia nauczyciele przeprowadzają diagnozę gotowości szkolnej dziecka 

realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zgodnie z odrębnymi 

przepisami prawa. Diagnozę nauczyciel przekazuje rodzicom dziecka. 

4. Celem diagnozy gotowości szkolnej dziecka jest zgromadzenie informacji, które mogą 

pomóc:  

4.1. rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, 

wspomagać; 

4.2. nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu 

wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku 

poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; 

4.3. pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane 

dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

5. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół 

podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły 

podstawowej. 

6. Dla przeprowadzenia pełnej diagnozy gotowości szkolnej dziecka oraz opracowania 

planu pracy z dzieckiem nauczyciel wychowania przedszkolnego ma prawo zasięgnąć 

opinii specjalistów zatrudnionych w szkole oraz poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym szczególności: 

6.1. pedagoga szkolnego 

6.2. psychologa 
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6.3. logopedy 

6.4. innych nauczycieli specjalistów prowadzących pacę z dzieckiem. 

 

 

ROZDZIAŁ X 

ZASADY REKRUTACJI 

 

§ 54 

1. Do szkoły przyjmowane są z ustawy dzieci zameldowane na terenie wsi Piekary. 

Decyzją dyrektora do szkoły mogą być przyjęte w miarę wolnych miejsc na prośbę 

rodziców dzieci zameldowane poza obwodem szkolnym. 

2. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą 

6 rok życia.  

3. Do oddziału przedszkolnego są przyjmowane dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym ukończą 5 rok życia. Od 1 września 2011r. obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego obejmuje wszystkie pięciolatki. 

4. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zameldowane na terenie wsi Piekary,  

a dzieci spoza rejonu w zależności od wolnych miejsc. 

5. Dziecko jest zapisywane do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej do końca 

marca  poprzedzającego dany rok szkolny. 

6. Przyjęcie do szkoły lub oddziału przedszkolnego dziecka spoza obwodu, wymaga 

zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.  
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Rozdział XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 55 

1. Szkoła używa pieczęci o treści: „Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach 

     32-060 Liszki 

     tel. (012) 280-62-21” 

i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła Podstawowa prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

3. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób 

dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności 

za te czynności określają odrębne przepisy. 

4. Zasady gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej określają odrębne przepisy. Obsługę 

finansowo – księgową zapewnia organ prowadzący. 

5. Do czasu powołania rady szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna. 

6. Organem kompetentnym do uchwalania zmian i uzupełnień w Statucie Szkoły 

Podstawowej w celu dostosowania go do obowiązującego prawa oświatowego jest Rada 

Pedagogiczna. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego 

postanowień określa Ustawa. 

7. Rada Pedagogiczna może dokonać zmian i uzupełnień w Statucie zwykłą większością 

głosów przy obecności minimum połowy jej składu. 

8. Dyrektor szkoły każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje tekst ujednolicony 

statutu.  

9. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 

10. Statut wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2016/2017 

11. Traci moc Statut Szkoły Podstawowej w Piekarach z dnia 15 września 26 lutego 2014r. 


