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ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

 
1. Nazwa szkoły brzmi: SZKOŁA PODSTAWOWA W TYLAWIE, zwana dalej szkołą. 

 
2. Szkoła jest szkołą publiczną, a w jej skład wchodzi szkoła podstawowa i oddział 

przedszkolny. 
 
3. Siedzibą szkoły jest budynek  nr 26 w Tylawie. 
 
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dukla reprezentowana przez Radę Miej-

ską w Dukli i Burmistrza Dukli. 
 
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. 
 
 

§ 2. 
 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 
 

§ 3. 
 
1. Ilekroć w dalszej treści statutu  jest mowa o: 

1) szkole –  należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Tylawie; 
2) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć Oddział przedszkolny zor-

ganizowany przy Szkole Podstawowej w Tylawie; 
3) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Tylawie; 
4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę miejską w Dukli; 
5) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  

 Podkarpackiego Kuratora Oświaty; 
6) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 

1; 
7) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

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

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
9) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe; 
10) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela; 
11) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 wrze-

śnia 1991 r. o systemie oświaty; 
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12) podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obo-
wiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opi-
sane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umie-
jętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu 
edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione 
w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umoż-
liwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych, a także 
warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych; 

13) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności 
w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają 
trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjo-
nowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane scho-
rzeniami neurologicznymi; 

14) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony 
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umie-
jętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

15) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

16) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub 
uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, ma-
jący postać papierową lub elektroniczną; 

17) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla 
uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności; 

18) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozu-
mieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształce-
niem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojo-
wych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający 
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

19) zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia 
realizowane poza programem szkolnym, będące przedłużeniem procesu dy-
daktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdol-
nienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

20) mediacji - należy przez to rozumieć rozmowę stron będących w konflikcie w 
obecności mediatora, w trakcie której dąży się do rozwiązania sporu i znalezie-
nia porozumienia pomiędzy stronami. Mediacja rówieśnicza, to mediacja pro-
wadzone przez mediatora lub mediatorów rówieśniczych, w której stronami 
sporu są uczniowie; 

21) innowacji pedagogicznej – należy przez to rozumieć nowatorskie rozwiązania 
programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości 
pracy szkoły; 

22) eksperymencie pedagogicznym – należy przez to rozumieć działania służące 
podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfi-
kowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, 
prowadzone pod opieką jednostki naukowej. 
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ROZDZIAŁ II – ODDZIAŁ PZEDSZKOLNY 

 
§ 4. 

 
1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc 

w szczególności do: 
1) wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka; 
2) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
3) tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości naro-

dowej, językowej, etnicznej i religijnej; 
4) zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w Oddziale przedszkolnym. 

 
§ 5. 

 
2. Wynikające z powyższych celów zadania Oddziału przedszkolnego realizuje po-
przez: 

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi 
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kultural-
nych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku; 

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych 
dzieci; 

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w po-
znawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

5) propagowanie zasad promocji i ochrony zdrowia oraz kształtowanie sprawności 
fizycznej dzieci; 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 
7) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 

budzenie zainteresowań technicznych; 
8) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych; 
9) kształtowanie poszanowania dla roślin i zwierząt; 
10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 
11) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz rozwijanie umiejętno-

ści czytania i pisania dzieci sześcioletnich; 
12) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne; 
13) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

 
§ 6. 

 
Oddział przedszkolny zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim 
dzieciom zgodnie z ich potrzebami. W tym zakresie Oddział przedszkolny prowadzi 
współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 
 

§ 7. 
 

1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie za-
jęć w Oddziale przedszkolnym oraz poza Oddziałem przedszkolnym. 
 

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
dzieci. 
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§ 8. 
 

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Oddziału przedszkolnego i są odpo-
wiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Oddziału przedszkolnego i z Od-
działu przedszkolnego do domu. 
 

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do po-
dejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. 

 
3. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę, 

próbuje nawiązać kontakt z rodzicami. 
 
4. W przypadku gdy nie można porozumieć się z rodzicami, nauczyciel zawiadamia 

policję. 
 
5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z Oddziału przedszkolnego, w przy-

padku kiedy zachowanie rodziców wskazuje na spożycie alkoholu lub środków od-
urzających. 

 
§ 9. 

 
1. Do zadań nauczyciela Oddziału przedszkolnego należą w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycie-
czek, wyjazdów, imprez; 

2) przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych; 
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola; 
4) zapewnienie higienicznych warunków pracy; 
5) zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren Oddziału przedszkol-

nego (jeden nauczyciel zapewnia opiekę grupie liczącej nie więcej niż 15 
dzieci). 
 

2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, m.in.: 
1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wy-

chowania przedszkolnego i planów pracy; 
2) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu 

dziecka; 
3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wycho-

wanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych 
(dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.) 

4) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia 
na kartach pracy i inne). 
 

3. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program 
wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m.in.: 
1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania; 
2) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: spo-

łecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej; 
3) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie 

oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej; 
4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każ-

dego dziecka; 
5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy; 
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6) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainte-
resowania dzieci. 
 

4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie po-
trzeb rozwojowych dzieci: 
1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności; 
2) prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną; 
3) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedago-

giczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy; 
4) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie 

pierwszej szkoły podstawowej; 
5) dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację ro-

dzicom w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego. 
 

5. Prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
 

§ 10. 
 
1. Rodzice mają w szczególności prawo do: 

1) znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej; 
2) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie; 
3) pomocy ze strony Oddziału przedszkolnego w rozwiązywaniu problemów wy-

chowawczych; 
4) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedago-

giczną; 
5) zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego; 
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Oddziału przedszkolnego; 
7) wnioskowania do Dyrektora o zorganizowanie na terenie Oddziału przedszkol-

nego zajęć dodatkowych; 
8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z po-

trzebami dziecka i rodziców; 
9) udziału w organizowanych przez Oddział przedszkolny zajęciach otwartych, 

uroczystościach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem im-
prez; 

10) wyrażania opinii na temat sposobu organizacji ramowego rozkładu dnia. 
 
2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do Oddziału przedszkolnego spoczywa obo-

wiązek: 
1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na 

jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 
2) zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia; 
3) uczestniczenia w zebraniach ogólnych; 
4) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziały-

wań wychowawczych; 
5) usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci 

realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) w terminie do 7 dni, 
ustnie, telefonicznie, pisemnie lub zaświadczeniem lekarskim. 
 

3. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach: 
1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli; 
2) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli; 
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3) zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu; 
4) wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane wg harmonogramu; 
5) konsultacje indywidualne; 
6) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń; 
7) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb. 
 

§ 11 
 

1. Do Oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
 

2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu od-
roczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Oddziału przed-
szkolnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku, w którym 
kończy 9 lat. 

 
3. Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

 
§ 12 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Oddziału przedszkolnego jest oddział obej-

mujący dzieci w zbliżonym wieku. 
 

2. Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania 
i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności. 

 
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 
 

§ 13 
 

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie 
programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową 
wychowania przedszkolnego. 

 
§ 14 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa ar-
kusz organizacji Oddziału przedszkolnego opracowywany przez Dyrektora szkoły. 
 

2. Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji Oddziału przedszkolnego 
na dany rok szkolny określają odrębne przepisy. 

 
§ 15 

 
1. Organizację pracy Oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony 

przez Dyrektora szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy 
oraz oczekiwań rodziców. 
 

2. Tygodniowy wymiar zajęć oddziału przedszkolnego wynosi 25 godzin zegarowych. 
 
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład 

dla swojego oddziału, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
 
4. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację 
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podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
 
5. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych 

przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora. 
 
 
 

ROZDZIAŁ III - CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

 

§  16. 
 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w  Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej,  
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw 
Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo 
oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie,  a w szczególności w 
podstawie programowej i Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 
 

2. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój 
biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów. 
 

3. Główne cele i zadania szkoły określone są przepisami prawa i realizowane we 
współpracy z rodzicami. Należą do nich w szczególności: 

 
1) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi  

przepisami; 

4) dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie  

z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań; 

5) umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły; 

6) wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli; 

7) kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialność za swoje czyny; 

8) rozwiązywanie sporów i problemów w sposób twórczy, w tym z zastosowaniem 

metody mediacji. 

 

4. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się do-

brem i troską  o zdrowie uczniów,  szanuje ich godność osobistą, respektuje zasady 

nauk pedagogicznych. 

 

5. Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 

1) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, 

językowej i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad: 

a) tolerancji i akceptacji dla odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku dla 

obrzędów religijnych różnych wyznań; 

b) tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz w 

obrzędach religijnych; 
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c) tolerancji i akceptacji swobodnego wyrażanie myśli i przekonań światopoglądo-

wych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób; 

d) równych praw i równego traktowania uczniów z powodu ich przynależności naro-

dowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości. 

2) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej: 

a) obejmując indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną, potrzebujących 

tej pomocy; 

b) pomagając w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowo-

dzeń szkolnych; 

c) wspomagając uczniów mających trudności w kontaktach rówieśniczych i środo-

wiskowych; 

d) organizując zajęcia ze specjalistami, np. logopedą, socjoterapeutą, pedagogiem 

– terapeutą; 

3) rozwija zainteresowania uczniów organizując: 

a) koła zainteresowań; 

b) zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwiające mu realizację indywidu-

alnego programu lub toku nauki; 

c) zajęcia w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów 

czy olimpiad przedmiotowych. 

4) sprawuje  indywidualną  opiekę  nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb: 

a) prowadzi diagnozę środowiska ucznia i rozpoznaje potencjalne możliwości oraz 

indywidualne potrzeby ucznia, w miarę możliwości zaspokaja je; 

b) organizuje zajęcia integracyjne; 

c) współpracuje w tym zakresie  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

d) współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie 

i dziecku; 

e) współpracuje  z  instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo:  policją  i strażą miej-

ską; 

f) gromadzi  informacje o trudnościach wychowawczych występujących wśród 

uczniów danego oddziału i przekazuje je na posiedzeniach zespołów wychowaw-

czych i rady pedagogicznej okresowej; 

g) umożliwia korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego; 

h) umożliwia  uzyskiwanie  pomocy materialnej; 

i) organizuje dożywianie uczniów oraz świetlicę; 

j) organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

5) zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

a) ochronę ich zdrowia, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją 

oraz innymi przejawami patologii społecznej oraz podnoszenie poziomu dyscy-

pliny w szkole; 

b) organizowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki we współ-

pracy z organem prowadzącym szkołę; 

c) stały monitoring  wizyjny budynku oraz terenu szkoły; 

d) sprawowanie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem przed 

rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami; 

e) ciągły nadzór pedagogiczny na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązko-

wych i pozalekcyjnych; 
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f) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych; 

g) organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i 

ppoż.; 

h) równomierne rozkładanie  lekcji  w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

i) zabezpieczenie dostępu do Internetu przed treściami, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów; 

j) zaznajamianie uczniów z regulaminami pracowni, z instrukcjami obsługi przy 

wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym umiesz-

czanych w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku; 

k) ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, 

zapoznanie z nimi całą społeczność szkolną i skuteczne ich przestrzeganie; 

l) przestrzeganie praw ucznia; 

m) prowadzenie rozmów i mediacji, prowadzących do rozwiązywania problemów; 

n) kontrolę pomieszczeń, w których nauczyciele będą prowadzili zajęcia oraz 

sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali; 

o)  zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów i racjonalne wykorzysta-

nie czasu wolnego; 

p) prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych 

dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastrasza-

nia, anoreksji, bulimii i innych zjawisk dotykających współczesny świat; 

6) sprawuje opiekę nad uczniami podczas szkolnych wycieczek i zajęć organizowa-

nych poza terenem szkoły: 

a) wyznaczając nauczyciela – kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzial-

ność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 

tym zakresie; 

b) zapewniając uczniom odpowiednią liczbę opiekunów w zależności od rodzaju or-

ganizowanej wycieczki lub niepełnosprawności uczniów i ich wieku; 

c) przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa organizowania wycie-

czek szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

d) współpracując z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela - organizatora 

mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad 

uczniami oraz pokrywają w pełni koszty z tym związane; 

e) zapoznając uczniów z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bez-

pieczeństwa; 

f) udzielając informacji o dobrowolnym ubezpieczeniu uczniów w zakresie nie-

szczęśliwych wypadków; 

7) powierza nauczycielom obowiązki wychowawcy zapewniając: 

a) ciągłość pracy wychowawcy z danym oddziałem, w miarę możliwości; 

b) pomoc i wsparcie w działaniach opiekuńczo-wychowawczych; 

8) prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną: 

a) rozbudza zainteresowania problematyką innowacyjną i eksperymentalną człon-

ków rady pedagogicznej; 

b) udziela pomocy formalno-prawnej nauczycielom zainteresowanym prowadze-

niem innowacji i eksperymentów; 

9) kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji  

i historii własnego narodu oraz jego osiągnieć, kultury oraz języka poprzez: 
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a) organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pa-

mięci narodowej; 

b) udział uczniów w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym umac-

niając więzi z krajem ojczystym i rozbudzając świadomość obywatelską; 

c) udział uczniów w uroczystościach szkolnych, tworząc sytuacje wyzwalające emo-

cjonalny związek z krajem ojczystym; 

d) zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, ważnymi dla kraju rocznicami  

i zasadami,  instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania 

państwa polskiego; 

e) przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczest-

nictwa w życiu społecznym; 

10) zapewniania każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnosi 

jakość pracy szkoły i przyczynia się do jej rozwoju organizacyjnego poprzez: 

a) organizację optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wy-

chowawczej i opiekuńczej; 

b) realizację wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedago-

gicznego; 

c) sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia 

jakości pracy szkoły; 

d) uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej; 

e) tworzenie warunków do rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywaniu 

go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem; 

f) współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozu-

mienia i działania w społeczności lokalnej; 

g) bieżącą analizę i modyfikowanie statutu szkoły; 

h) realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły; 

11) organizuje wolontariat w szkole, w tym zakresie: 

a) zapoznaje uczniów i propaguje idee wolontariatu; 

b) kreuje wizerunek szkoły jako centrum lokalnej aktywności; 

c) uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka; 

d) uczy postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza 

szkołą; 

e) wspiera uczniów w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce, organizacji 

wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami 

klas młodszych, pracy na rzecz biblioteki szkolnej; 

f) kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwiając na cierpienie, samotność  

i potrzeby innych; 

g) organizuje działania na rzecz środowiska lokalnego przy współpracy z instytu-

cjami działającymi na rzecz innych osób; 

12) prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia poprzez: 

a) promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, pro-

pagowania zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycz-

nemu ucznia; 

b) udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdro-

wia; 
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c) promocję zbiórki odpadów i segregacji śmieci oraz udział w akcjach ekologicz-

nych; 

13) realizuje działania związane z doradztwem zawodowym: 

a) diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego; 

b) udziela pomocy uczniom w planowaniu i wyborze ścieżki kształcenia i kariery 

zawodowej; 

c) prowadzi zajęcia związane z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności 

 i predyspozycji. 

 

6. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasa-
dach określonych przepisami prawa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV - ORGANY SZKOŁY 

 
 

§ 17. 
 

1. Organami szkoły są: 
1) dyrektor szkoły; 
2) rada pedagogiczna; 
3) samorząd uczniowski; 
4) rada rodziców. 

 
 

§ 18. 
 
1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

 
2. Zadaniem dyrektora szkoły jest w szczególności: 

1) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków 
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdro-
wotne; 

2) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą 
szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli  
i wychowawców; 

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji 
stanowiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz pono-
szenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) występowanie, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 
oraz pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicz-
nej; 

7) przyznawanie nagród nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym; 
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8) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych zatrud-
nionych w szkole; 

9) sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z odręb-
nymi przepisami; 

10) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i sprawowanie nadzoru nad jej spo-
rządzaniem przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;  

11) zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły;  
12) współdziałanie ze szkołami wyższymi   w organizacji praktyk pedagogicznych; 
13) nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształ-

cenia specjalnego ucznia; 
14) przewodniczenie radzie pedagogicznej; 
15) przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie 

członków rady; 
16) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie 

z odrębnymi przepisami prawa; 
17) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole oraz o powierzone 

mienie; 
18) opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły; 
19) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

 
3. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nau-

czycieli i innych pracowników. 
 

4. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgod-
nych z przepisami prawa, o których wstrzymaniu wykonania, dyrektor szkoły za-
wiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący. 

 
5. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których 

mowa w § 17 ust. 1 pkt 2, 3, 4. 
 

§ 19. 
 
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydak-

tyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły 
oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych. 
 

2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny 
z przepisami prawa oraz niniejszym statutem. 

 
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele za-

trudnieni w szkole.  
 
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedago-
gicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem sta-
tutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia-
łalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkol-

nego, w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem 
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w 
miarę bieżących potrzeb. 
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6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawu-

jącego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego 
szkołę albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

 
7. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Człon-

kowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczą-
cemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy trak-
tować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

 
8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) podejmowanie uchwał w sprawie: 
a) wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
b) innowacji i eksperymentów pedagogicznych realizowanych w szkole; 
c) skreślenia z listy uczniów; 
d) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 
e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 
f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu do-
skonalenia pracy szkoły. 

 
9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 

 
10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze sta-

nowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
 
11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyj-
nych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 
3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i in-

nych wyróżnień; 
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 

12. Niezgodne z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej, wstrzymuje dyrektor 
szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowa-
dzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  
 

13. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 
niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 
szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest osta-
teczne.  

 
14. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych po-

siedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, 
a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 
15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obec-

ności co najmniej połowy jej członków. 
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16. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi przepismi. 
 
 

§ 20. 
 
1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.  

 
2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  
 
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym 

statutem. 
 
5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
 
6. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi 

szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczą-
cych realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak: 
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz 

stawianymi wymaganiami; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokaja-
nia własnych zainteresowań; 

4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej 
treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera 
ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz roz-
rywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 
porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 
 

7. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, 
gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem 
opinii tego organu. 
 

8. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z za-
kresu wolontariatu, o których mowa w § 16 ust. 5 pkt 11. 

 
 

§ 21. 
 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 
 

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wy-
branych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

 
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkol-
nym. 
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4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szcze-

gólności: 
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz przedstawi-

cieli do rad oddziałowych. 
 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły  
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

 
6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-pro-
filaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
4) opiniowanie projektów eksperymentów.  

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

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  
 

8. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. 
 
 
 

Zasady współdziałania organów szkoły 
 

§ 22. 
 
1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w granicach swoich kompetencji określonych prawem.  
 

2. Organy szkoły zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi organami szkoły 
w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decy-
zjach.  

 
3. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków 

rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły. 
 
4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przed-

stawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 
 
5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją re-

prezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w for-
mie ustnej na jej zebraniu. 

 
6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wnio-

sków obowiązującą w szkole. 
 
7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który 

zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania 
decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji. 
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8. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły,  

z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 24 niniejszego statutu. 
 
9. W przypadku sporów, które mają miejsce wewnątrz poszczególnych organów i po-

między nimi, jako podstawową zasadę przyjmuje się, że spory te rozpatrywane są 
wewnątrz szkoły.  

 
10. Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej ze stron jest zobowiązany do 

zorganizowania mediacji między stronami sporu.  
 
11. W razie braku możliwości rozwiązania konfliktu na poziomie szkoły należy w pierw-

szej kolejności skorzystać z mediatora zewnętrznego. Strony mogą korzystać z 
mediatorów rekomendowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.  

 
 
 

Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły 
 

§ 23. 
  

1. Sprawy sporne, sytuacje konfliktowe między organami szkoły lub jego człon-
kami (dyrektorem, nauczycielami, rodzicami, uczniami) rozstrzygane są głównie 
na drodze mediacji:  
1) pomiędzy uczniami - prowadzone przez uczniów - są to mediacje rówieśni-

cze;  
2) pomiędzy dyrektorem, nauczycielami, rodzicami - prowadzone przez nau-

czyciela mediatora lub mediatora zewnętrznego - są to mediacje.  
 

2. Klasyfikowanie spraw do mediacji oraz podejmowanie rozstrzygnięć po zawar-
ciu ugody należy do kompetencji dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w każdym 
przypadku może skorzystać z opinii nauczyciela mediatora.  
 

3. Jedynie certyfikowany mediator może prowadzić mediacje ze skonfliktowanymi 
stronami. Nie dotyczy to mediacji rówieśniczych, które mogą być prowadzone 
przez mediatorów rówieśniczych.  

 
 

§ 24. 
 

1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą 
rodziców: 
1) dyrektor szkoły prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne 

decyzje; 
2) dyrektor szkoły, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się 

ze stanowiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych sta-
nowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 
strony sporu; 

4) dyrektor szkoły informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie 
wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w 
pkt. 3. 
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2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły, 

powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po 
jednym przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor szkoły wyznacza swojego 
przedstawiciela do pracy w zespole. 
 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, 
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głoso-
wania. 

 
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne. 
 
5. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego. 
 
 

ROZDZIAŁ V – ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
§ 25. 

 
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia 

następnego roku. 
 

2. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII. 
 
3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

 
4. Oddziałem opiekuje się wychowawca klasy. 
 

§ 26. 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w klasie 
I nie może być większa niż 25.  
 

2. Nowy oddział tej samej klasy tworzy się za zgodą organu prowadzącego,  jeżeli 
liczba uczniów jest mniejsza od 20. 

 
3. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz 

wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych. 
 

§ 27. 
 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji szkoły.  
 

2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły uwzględniając  ramowe plany 
nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących 
jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozu-
mieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi 
organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezen-
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tatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających na-
uczycieli. 

 
3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, po zasięgnięciu 

opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
 
4. Na podstawie arkusza organizacyjnego, dyrektor szkoły przygotowuje tygodniowy 

rozkład zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony 
zdrowia i higieny pracy. 

 
5. Dyrektor szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacji szkoły w formie 

aneksu do arkusza i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę do zatwierdze-
nia.  

 
6. Zmiany wdrażane są przez dyrektora szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ pro-

wadzący. 
 

7. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 
szkoły, ustala w danym roku szkolnym dodatkowe 6 dni wolnych od zajęć dydak-
tyczno-wychowawczych. 

 
8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaproponowane przez dyrektora 

opiniuje rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski. Do ogólnej wia-
domości podane są do dnia 30 września każdego roku.  

 
9. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycz-

nego i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wy-
nika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.  

 
10. Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki w oddziałach 

liczących 25 uczniów i więcej oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w od-
działach liczących powyżej 30 uczniów. 

 
11. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów, 

zaś zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego w grupach 26-osobowych. 
 

§ 28. 
 

1. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów szkół wyż-
szych kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 
pomiędzy dyrektorem lub – za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami czy 
zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 
 
3. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad prak-

tykantem. 
 

§ 29. 
 

W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest 
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działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dy-
daktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
 

§ 30. 
1. W szkole organizuje się naukę religii oraz etyki w oparciu o odrębne przepisy 

prawa. 
 

2. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretaria-
cie szkoły. 

 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkol-

nym, może jednak zostać zmieniony. 
 

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

 
5. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze ko-

ścielne. 
 

6. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 
skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego bi-
skupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań. 

 
 

7. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obo-
wiązków wychowawcy klasy. 
 

8. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 
wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania, 
a ponad to: 
1) ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego; 
2) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo,  

w oddziale przedszkolnym dwa razy po 30 minut; 
3) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym; 
4) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy; 
5) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia  

z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. 
 

§ 31. 
 
1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwo-

jowe uczniów i ich zainteresowania. 
 

2. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 prowadzone są przez nauczycieli z 
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii 
Europejskiej lub z innych środków pozyskanych przez szkołę. 

 
3. Na początku roku szkolnego, dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, opraco-

wują propozycję zajęć pozalekcyjnych. 
 

4. Udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych jest dobrowolny i wy-
maga zgody rodziców. 
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5. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć 

oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych na 
początku roku szkolnego i przedstawienia go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 

 
7. Organizowanie zajęć pozaszkolnych nie może powodować zakłóceń toku realizacji 

programów nauczania i podstawy programowej. 
 

8. Wszystkie zajęcia pozaszkolne mogą odbywać się w dni wolne od nauki szkolnej, 
w godzinach otwarcia szkoły i po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
i zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez 
uczniów uczestniczących w nich.    

 
9. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w terminach innych niż wymienione w ust. 5., z 

wyłączeniem form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, wymaga uzyskania 
zgody dyrektora szkoły. 

 
10. Każdy organizator zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust. 5. jest obowiązany 

zapoznać się i przestrzegać postanowień regulaminu organizacji imprez okoliczno-
ściowych i zajęć pozaszkolnych.  

 
11. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych odnotowywane są w 

dziennikach zajęć innych. 
 

12. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów i 
organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpo-
wiedniej umowy przez dyrektora szkoły. 

                                                  
 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 

§ 32. 
 

1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach 
określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc 
udzielana jest uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.  
 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawa-
niu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w 
szczególności: 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecz-

nym; 
3) z zaburzeń zachowania lub emocji; 
4) ze szczególnych uzdolnień; 
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
7) z choroby przewlekłej; 
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
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9) z niepowodzeń edukacyjnych; 
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego ro-

dziny, sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi; 
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego. 
 

3. Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz spe-
cjaliści realizujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedago-
giczni, zwani dalej „specjalistami”. 
 

4. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana 
jest w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń i polega na organizowaniu 
wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz roz-
wijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy 
udzielanej uczniom. 

 
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 
 
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 
 
7. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może zwrócić się rodzic oraz każdy pod-

miot funkcjonujący w szkole. 
 
8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniowi wychowawcy, 

nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia rozwijające zainte-
resowania i uzdolnienia uczniów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedago-
dzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni,  we współpracy z: 
1) rodzicami ucznia; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
5) psychologiem i pedagogiem szkolnym; 
6) organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 
 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom szkoły w formie:  
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
2) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; 
3) logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym; 
4) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
5) porad i konsultacji. 

 
10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudno-

ści w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego. 
 

11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które po-
wodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.  
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12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnio-
nych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

 
 

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 
 

§ 33. 
   
1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę po-
trzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej. 
 

2. Działania profilaktyczne ustalone w programie wychowawczo-profilaktycznym skie-
rowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 
3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły 

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

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

uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu  
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora 
szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców  
w porozumienie z radą pedagogiczną. 

 
5. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wycho-

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

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

szkoły. 
 
 

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
 

§ 34. 
 

1. Do szkoły przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, na wniosek rodziców. 
 

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym  dostosowuje się program naucza-
nia do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-
ści psychofizycznych. Program ten stanowi indywidualny program edukacyjno-
terapeutyczny, o którym mowa w § 3 ust.1., pkt 18. 
 

3. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia: 
1) pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 
2) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne; 
3) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.  
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Organizacja indywidualnego nauczania 
 

§ 35. 
 

1. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 
szkoły, zostaje on  objęty  indywidualnym nauczaniem. 
 

2. Zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia wymaga zgody organu pro-
wadzącego i jest udzielane na wniosek rodziców. 

 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2., rodzice składają do dyrektora szkoły wraz z 

orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia 
indywidualnym nauczaniem.  

 
4. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu 

o potrzebie indywidualnego nauczania. 
 

5. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń 
określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.  

 
6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidu-

alnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 
 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wyni-
kające z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 
8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 

nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania 
objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psy-
chofizycznych ucznia oraz warunków, w miejscu, w którym są organizowane zaję-
cia indywidualnego nauczania. 

 
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8., składa się w formie pisemnej. Zawiera uzasad-

nienie. 
 

10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożliwia udział 
w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i impre-
zach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

 
§ 36. 

 
1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki 
oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna.  
 

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egza-
minu klasyfikacyjnego.  

 
3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, 
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kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkol-
nym planie nauczania dla danej klasy według programu dostosowanego do jego 
uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych. 

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

udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie 
nauczenia. 

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

szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfi-
kowany i promowany w czasie całego roku szkolnego. 

 
6. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki może wystąpić uczeń za zgodą 

rodziców, rodzice lub nauczyciel. 
 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6., składa się do dyrektora szkoły za pośrednic-
twem wychowawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, predys-
pozycjach i oczekiwaniach ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy 
dołącza się do wniosku wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 
8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w 

ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch 
klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedago-
giczny nad szkołą. 

 
9. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akcep-

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

 
10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia 

edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, 
na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować pro-
gram w całości lub w części we własnym zakresie. 

 
11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wy-

maganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem 
nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego 
nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do 
indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyj-
nych wynikających z podstawy programowej. 

 
12. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na pod-

stawie egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 65 ust. 4. 
 
 

Organizacja świetlicy szkolnej 
 

§ 37. 
 
1. W szkole działa świetlica, której organizację i zasady działania określają odrębne 

przepisy.  
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2. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą opiekuńczo – wychowawczej działalno-

ści szkoły. 
 

3. Ze świetlicy szkolnej korzystają: 
1) wszyscy uczniowie dojeżdżający do szkoły; 
2) inni uczniowie zgłoszeni do świetlicy przez rodziców . 

 
4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci i młodzież wg wykazów wychowawców klas. 

 
5. Świetlica działa w dni nauki szkolnej, czas i godziny pracy świetlicy dostosowane 

są do faktycznych potrzeb wychowanków i ich rodziców. 
 

6. Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy wychowawczej 
i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły. 

 
7. Liczba wychowanków w grupie wynosi do 25 osób. 

 
8. Zajęcia organizowane są w grupach wychowawczych – jednostka zajęć w grupie 

wynosi 60 minut. 
 

9. Po zakończeniu zajęć uczniowie mający obowiązek przebywać w świetlicy powinni 
zgłosić się do wychowawcy świetlicy. 

 
10. Wychowankowie świetlicy w zależności od potrzeb korzystają z zajęć organizowa-

nych przez wychowawców. 
 

11. Obecność uczniów dojeżdżających oraz zapisanych w świetlicy szkolnej jest obo-
wiązkowa. 

 
12. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, wychowawca świetlicy infor-

muje wychowawcę ucznia o zaistniałym zdarzeniu. 
 

13. Za dzieci, które nie zgłosiły się w danym dniu na zajęcia świetlicowe, nauczyciel-
wychowawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 
14. Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych w formie pisemnej, telefonicz-

nej lub osobiście przez rodziców. Decyzję o zwolnieniu podejmuje wychowawca 
świetlicy. 

 
15. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą 

zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony 
sprzęt. 

 
16. Dokumentację świetlicy stanowi: 

1) roczny plan pracy; 
2) dziennik zajęć; 
3) regulamin świetlicy; 
4) ramowy rozkład dnia. 
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Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego 
 

§ 38. 
 

1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego 
oraz uczniów klas I - VIII.  
 

2. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodo-
wego, które  zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, po-
siadanych kompetencji i zainteresowań – w aspekcie własnych pragnień i ich rea-
lizacji w rzeczywistym życiu.  

 
3. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszu-

kiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konse-
kwencji dokonywanych wyborów.  

 
4. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów 

umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wycho-
dzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 

 
5. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybli-

żyć poszczególne zawody uczniom podczas wycieczek organizowanych do różno-
rodnych zakładów i instytucji. 

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

cami i nauczycielami. 
 

Organizacja wolontariatu w szkole 
 

§ 39. 
 
1. W zakresie wolontariatu Szkoła: 

1) prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród społeczności szkolnej; 
2) stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontarystycznych na te-

renie szkoły i poza szkołą. 
 

2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nau-
czycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. 
 

3. Wolontariusz w szkole to osoba, która dobrowolnie  i bez wynagrodzenia wykonuje 
świadczenia na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

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

rzecz innych.  
 

5. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest zarówno na środowisko szkolne, jak 
i pozaszkolne. 

 
6. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w miejscu i cza-

sie określonym w porozumieniu z korzystającym z usług wolontarystycznych. 
 
7. Wolontariusz może wykonywać świadczenia na rzecz:  szkoły, innych organizacji i 



 29 

instytucji oraz osób indywidualnych. 
 

8. Działalność wolontarystyczna jest potwierdzana zaświadczeniem, które wydaje się 
na zakończenie roku szkolnego lub na prośbę zainteresowanego.  

 
 

Organizacja biblioteki szkolnej 

 
§ 40. 

 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warunków 
pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 
uczniów. 
 

2. W skład biblioteki wchodzą: 
1) wypożyczalnia, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory; 
2) czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór na miejscu oraz umożliwia użyt-

kownikom korzystanie z łącza internetowego. 
 

3. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych, podręczników, mate-
riałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa odrębny regulamin. 
 

4. Do zbiorów bibliotecznych należą książki i podręczniki, czasopisma, dokumenty na 
nośnikach elektronicznych oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań dy-
daktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

 
5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracow-

nicy szkoły i  rodzice. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księ-
gozbioru podczas zajęć lekcyjnych. 

 
6. Bibliotekę prowadzą nauczyciele bibliotekarze, których zadaniem jest:  

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, podręcz-
ników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z potrze-
bami uczniów i nauczycieli oraz potrzebami dydaktyczno-wychowawczymi 
szkoły; 

2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informa-
cyjno-komunikacyjną oraz do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł; 

3) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników; 
4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabia-

nie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 
5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i spo-

łeczną, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej 
uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz 
społeczności posługującej się językiem regionalnym; 

6) podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 
7) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-wy-

chowawczych i opiekuńczych; 
8) umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli; 
9) współpraca z innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w 

zakresie wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć 
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edukacyjnych i kulturalnych; 
10) współpraca z uczniami i rodzicami, w zakresie rozbudzania i rozwijania zainte-

resowań czytelniczych i przekazywania informacji o czytelnictwie; 
11) współpraca z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakre-

sie gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji 
zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć. 

12) przeprowadzanie inwentaryzacji, selekcji i konserwacji księgozbioru biblioteki 
szkolnej; 

13) sporządzanie sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej. 
 

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który: 
1) zatwierdza tygodniowy rozkład pracy biblioteki; 
2) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie; 
3) zapewnia środki finansowe; 
4) zarządza skontrum zbiorów; 
5) zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji. 

 
 

ROZDZIAŁ VI – NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 
§ 41. 

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

problemowo-zadaniowe. 
 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek ze-
społu. 

 
3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę po-
trzeb; 

2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 
a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania; 

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposo-
bów badania wyników nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposa-
żenia; 

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i 
eksperymentalnych programów nauczania. 

 
§ 42. 

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

i profilaktyki. 
 
2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
w klasie i szkole; 



 31 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w na-
uce i zachowaniu; 

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

5) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii 
na temat pracy szkoły. 

 
§ 43. 

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

wiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. 
 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do: 
1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego; 
2) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 
3) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny; 
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zaintereso-

wań; 
5) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowa-

nia; 
6) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 
7) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy. 
8) rozwiązywania problemów i konfliktów w szczególności z wykorzystaniem me-

tod mediacji. 
 

§ 44. 
 
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jed-

nemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą". 
 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w 
miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

 
3. Zadania realizowane przez nauczycieli wychowawców powinny być dostosowane 

do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  
a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

raz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
2) inspirowanie działań zespołowych uczniów; 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 
4) wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4: 
a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków; 
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami; 
c) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół ucz-

niowski; 
d) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych; 
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e) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i ko-
ordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec 
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów 
szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
a) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, współ-

działania z rodzicami w działaniach wychowawczych; 
b) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły; 
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwa-

lifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) 
oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

7) organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach po-
zaszkolnych, zgodnie  z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania po-
mocy psychologicznej i pedagogicznej; 

8) na miesiąc przed końcem półrocza (roku szkolnego) wychowawca jest zobo-
wiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców o przewidywanej ocenie nie-
dostatecznej z przedmiotu. 
 

5. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy. 
 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i meto-
dycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wy-
specjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

 
7. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ 

na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wycho-
wawcy. 

 
8. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy: 

1) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji; 
2) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki 

wniosek większością 3/4 głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodzi-
ców reprezentujących 3/4 ilości uczniów). 
 

9. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po za-
sięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
 

10. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust. 
9, jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpi-
sanie ich przez osoby domagające się zmiany. 

 
 

§ 45. 
 
1. W szkole tworzy się stanowisko pedagoga. 

 
2. Pedagog prowadzi czynności w zakresie: 

1) zadań ogólnowychowawczych; 
2) profilaktyki wychowawczej; 
3) indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej; 
4) pomocy materialnej. 
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3. Zadania pedagoga: 
1) zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się  

z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców; 
2) współpraca na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, 

radą rodziców, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, komisariatem policji, 
ośrodkiem zdrowia, świetlicą szkolną, biblioteką szkolną; 

3) współdziałanie z organizacjami i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi 
problemami opieki i wychowania; 

4) składa okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności występu-
jących wśród uczniów danej szkoły z uwzględnieniem podjętych działań i uzy-
skanych efektów końcowych: analiza sytuacji wychowawczej powinna być 
oparta na podstawie przeprowadzonych badań; 

5) prowadzenie dokumentacji: 
6) roczny plan pracy; 
7) dziennik pracy; 
8) ewidencja uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej. 

 
4. Szczegółowe kompetencje pedagoga zawarte są w jego zakresie czynności. 

 
§ 45a 

 
1. W szkole tworzy się stanowisko logopedy. 
 
2. Zadania i obowiązki logopedy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych 
w celu ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych indywidualnych lub grupowych,  
w zależności od rozpoznanych potrzeb; 

3) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów  
i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej za-
burzeń; 

4) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadze-
nia ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy; 

5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zabu-
rzeń komunikacji językowej; 

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej; 

7) prowadzenie dokumentacji pracy logopedy.  
 

§ 45b 

 

W szkole, dla poprawy bezpieczeństwa i opieki nad uczniami, za zgodą organu pro-

wadzącego można utworzyć dodatkowe stanowiska pracy zwane - pomoc nauczy-

ciela, której zadaniem jest w szczególności: 

1) pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuń-

czo-wychowawczej, 

2) czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów, 

3) pomaganie w przygotowaniu pomocy do zajęć, 

4) otaczanie szczególna opieką uczniów posiadających orzeczenie o po-

trzebie kształcenia specjalnego. 

5) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikają-

cych z organizacji pracy w oddziale przedszkolnym i szkole. 
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ROZDZIAŁ VII - UCZNIOWIE I RODZICE 

 
§ 46. 

 
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym 

kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do 
końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat. 
 

2. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku, 
gdy uczeń ukończył 18 rok życia i nie uczęszcza do szkoły. 

 
3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu 

opinii Samorządu Uczniowskiego. 
 

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które 
przed dniem 1 września kończy 6 lat. 

 
5. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może 

być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyję-
ciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor 
szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i zgodą rodzi-
ców. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwol-
nione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 
6. Dzieci oraz młodzież przyjmuje się odpowiednio do oddziału przedszkolnego oraz 

do klas pierwszych szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekru-
tacyjnego określonego w odrębnych przepisach. 

 
7. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego oraz dzieci i młodzieży do szkoły 

podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrek-
tor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwo-
dzie szkoły podstawowej, którzy są przyjmowani z urzędu. 

 
8. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 6, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor 
szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

 
§ 47. 

 
1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 
umysłowej; 

2) zapoznania się z programami nauczania, ich treściami, celami i wymaganiami 
edukacyjnymi; 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeń-
stwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej 
oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

4) poszanowania swej godności, przekonań i własności; 
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra in-
nych osób; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
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7) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w na-
uce; 

8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księ-
gozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych; 

9) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania 
się w organizacjach działających w szkole; 

10) nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów, 
dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej (nie dotyczy przedmio-
tów odbywających się tylko w poniedziałek i piątek); 

11) wybrania z danego przedmiotu: 
a) którego liczba godzin w tygodniu wynosi do 2  –  jednej lekcji w półroczu, na 

której nauczyciel tego przedmiotu nie odpytuje go i nie wystawia mu ocen. 
Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku stawiając literę „n”; 

b) którego liczba godzin w tygodniu wynosi od 3 do 4 –  dwóch lekcji w półro-
czu, na których nauczyciel tego przedmiotu nie odpytuje go i nie wystawia 
mu ocen. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku stawiając literę „n”; 

c) którego liczba godzin w tygodniu wynosi 5 i więcej –  trzech lekcji w półroczu, 
na których nauczyciel tego przedmiotu nie odpytuje go i nie wystawia mu 
ocen. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku stawiając literę „n”; 

12) powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie sprawdzianów pisem-
nych: 
a) klasówki, sprawdzianu i testu kontrolnego z tygodniowym wyprzedzeniem; 
b) badania kompetencji wyników nauczania z dwutygodniowym wyprzedze-

niem; 
13) kartkówki obejmującej zakres treściowy 1 – 3 ostatnich tematów bez uprzedze-

nia uczniów, przy czym czas przeznaczony na jej pisanie nie powinien być krót-
szy niż 15 minut; 

14) w ciągu dnia może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian pisemny, a w 
ciągu tygodnia co najwyżej trzy; 

15) przesunięcie na inny termin zapowiedzianej pracy klasowej może nastąpić tylko 
za zgodą nauczyciela i wówczas gdy klasa przyjmie konsekwencje wynikające 
z przesunięcia terminu np. dwie prace klasowe w jednym dniu; 

16) nauczyciel ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od daty sprawdzianu ocenić i 
oddać uczniom do wglądu w szkole poprawione prace;  

17) kartkówki winny być ocenione i poprawione w terminie tygodniowym; 
18) nauczyciel może zwolnić z pisania pracy pisemnej ucznia, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie jest przygotowany do pracy klasowej, wyznaczając mu 
w tym czasie inne zajęcie; 

19) uczeń ma prawo poprawy klasówki, sprawdzianu i testu kontrolnego na zasa-
dach ustalonych wspólnie z nauczycielem; 

20) otoczenia go szczególną opieką jeśli bierze udział w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych przez: 
a) zwolnienie z odpowiedzi z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych z wszyst-

kich przedmiotów w dniu eliminacji (na szczeblu szkolnym); 
b) zwolnienie z zajęć szkolnych w ilości od 1-5 dni w tygodniu poprzedzającym 

eliminacje konkursów okręgowych, wojewódzkich i centralnych (w uzgodnie-
niu z nauczycielem prowadzącym i dyrektorem) lub zwolnić z odpowiedzi 
ustnych i prac pisemnych z wszystkich przedmiotów na tydzień przed kon-
kursem; 

21) organizowania imprez klasowych i szkolnych pod opieką wychowawcy. Zespoły 
klasowe lub organizacje szkolne mają prawo do organizowania w szkole dys-
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kotek i innych imprez rozrywkowych po wcześniejszym uzgodnieniu spraw or-
ganizacyjnych z dyrektorem. Na dyskotece musi być obecnych co najmniej 
dwóch opiekunów, w tym wychowawca klasy lub inny nauczyciel; 

22) organizatorzy dyskoteki zobowiązani są do oddania pomieszczeń szkolnych w 
takim stanie, w jakim były przed imprezą. 
 

2. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i porad-
nię psychologiczno - pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania in-
dywidualnego w domu. 
 

3. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wy-
chowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców - zarówno 
w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i posze-
rzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań. 

 
4. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) 

uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w 
czasie wspólnie uzgodnionym. 

 
5. Po zakończeniu klasyfikacji w I półroczu nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen 

na nowe półrocze. 
 

Procedury w przypadku naruszenia praw ucznia 

 
§ 48. 

 
1. W przypadku naruszenia praw ucznia (postępowanie pracowników szkoły bądź in-

nych uczniów niezgodne z zapisami Statutu Szkoły) uczeń lub jego rodzic ma 
prawo zwrócić się o pomoc do: 
1) wychowawcy klasy; 
2) pedagoga; 
3) dyrektora szkoły; 
4) organu prowadzącego; 
5) kuratora oświaty w Rzeszowie; 
6) Rzecznika Praw Ucznia. 

 
2. Prośba o pomoc może mieć charakter ustny bądź pisemny, ale musi być przeka-

zana nie później niż 7 dni po wypadku naruszenia danego prawa. Prośba o pomoc 
może być złożona w zastępstwie przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego 
lub w jego obecności. Osoba, do której złożona została skarga ma obowiązek wy-
jaśnić sprawę i sporządzić na ten temat notatkę. Natomiast, jeżeli sprawa tego wy-
maga, wyżej wymienione osoby mają obowiązek przekazać sprawę Dyrektorowi 
Szkoły i dalej ją monitorować. 
 

3. Jeżeli poszkodowany uczeń nie zgadza się z decyzją Dyrektora rodzic/prawny 
opiekun lub Rzecznik Praw Ucznia ma prawo w terminie 14 dni zaskarżyć decyzję 
Dyrektora Szkoły do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 

 
§ 49. 

 
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a 

zwłaszcza: 
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1) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  
i innych pracowników szkoły; 

2) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób; 
3) przeciwstawiać się przejawom brutalności; 
4) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów; 
5) dbać o dobro, ład i porządek w szkole; 
6) dbać o schludny wygląd; 
7) brać aktywny udział w lekcjach wykonywać polecenia prowadzącego oraz nie 

zakłócać ich przebiegu; 
8) systematycznie przygotowywać się do zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wy-
konywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu; 

9) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki 
ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, i inne). 
 

2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i 
zdrowiu. 
 

3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i in-
nych pomieszczeń.  

 
4. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził.  
 
5. Uczniowie będący świadkami niszczenia mienia szkolnego mają obowiązek powia-

domić o tym nauczyciela dyżurującego lub wychowawcę. 
 

6. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po 
skończonych zajęciach. 

 
7. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać 

z szatni.  
 

8. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży. 
 

9. Uczniowie mają obowiązek korzystania z szatni celem zmiany ubioru i obuwia. 
 

10. Obuwie zamienne powinno znajdować się w workach płóciennych.  
 

11. Nie dozwolone jest przebywanie w szatni na przerwach międzylekcyjnych oraz po-
zostawianie jakichkolwiek drogich i wartościowych przedmiotów czy pieniędzy.  

 
12. Szkoła nie odpowiada za ich zniszczenie lub kradzież. 

 
13. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw. Zwolnienie z lekcji 

może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica. 
 

14. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić u wychowawcy każdą nieobecność nie-
zwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostat-
niego dnia nieobecności. Usprawiedliwienie może być w formie pisemnej – z pod-
pisem rodzica lub dokonane osobiście przez rodzica. Po tym terminie nieobecności 
uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione. 
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15. Uczniowie zachowują szczególną ostrożność i dbałość o bezpieczeństwo swoje 
oraz kolegów podczas drogi do szkoły i powrotu do domu. Uczniowie dojeżdżający 
obowiązani są do kulturalnego zachowania się w miejscach oczekiwania na auto-
bus szkolny i w czasie przejazdu do szkoły. Szczególną ostrożność winni zachować 
przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu  z autobusu. 

 
16. Uczniowie dochodzący lub dojeżdżający własnym środkiem transportu przychodzą 

do szkoły nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 
 

§ 50. 
 
1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego; 
2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze repre-

zentacji; 
3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub 

rada pedagogiczna. 
 

2. Przez strój galowy należy rozumieć: 
1) dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka; 
2) dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula. 

 
3. Na co dzień uczeń ma obowiązek noszenia na terenie szkoły stroju zgodnego z 

wzorem ustalonym przez dyrektora szkoły. 
 

4. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pe-
dagogicznej lub samorządu uczniowskiego, wprowadzić za zgodą odpowiednio 
rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił 
dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniow-
ski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek 
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 

 
5. W przypadku niewprowadzenia w szkole obowiązku noszenia przez uczniów jed-

nolitego stroju na terenie szkoły obowiązują następujące zasady: 
1) ubiór codzienny ucznia nie może być wyzywający, nieskromny, prześwitujący, 

z odkrytym brzuchem, dużym dekoltem; 
2) długość spódnic i spodni nie może być krótsza niż do połowy uda; nie dopusz-

cza się noszenia bluzek na szelkach; 
3) noszona odzież nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami mło-

dzieżowymi; nadruki nie mogą mieć charakteru obraźliwego, prowokacyjnego 
lub wywołującego agresję; 

4) uczeń może nosić skromną biżuterię, tj.: zegarek, łańcuszek, wisiorek, drobne 
pierścionki na palcach, drobne kolczyki w uszach; biżuteria nie może mieć żad-
nych oznak subkulturowych ani agresywnych akcentów; 

5) podczas zajęć lekcyjnych obowiązuje zakaz makijażu; 
6) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zastępcze 

na białym spodzie (nierysującym podłóg); sznurowadła butów muszą być za-
wiązane. 
 

6. W przypadku wprowadzenia w szkole jednolitego stroju, uczeń, który został zapi-
sany do szkoły w trakcie roku szkolnego, ma obowiązek zaopatrzyć się w obowią-
zujący strój do miesiąca czasu. 
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7. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki. 

 
8. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu. 

 
9. W trakcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych zabrania się używania telefonów 

komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych służących do rejestracji 
dźwięku i obrazu. 

 
10. Warunki wnoszenia i korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz in-

nych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: 
 

1) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 
elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

2) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież 
sprzętu przynoszonego przez uczniów. 

3) Podczas pobytu w budynku i na terenie szkoły w czasie zajęć szkolnych i 
przerw międzylekcyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych 
oraz innych sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i scho-
wane do plecaka/torby), dotyczy to również słuchawek. 

4) W wyjątkowych sytuacjach, uczeń - za zgodą nauczyciela - może skorzystać z 
telefonu komórkowego. 

5) Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu 
elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel pro-
wadzący zajęcia. 

6) Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub in-
nych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela jest niedopuszczalne. 

7) Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz 
innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach. 

8) Używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas 
wycieczek szkolnych jest możliwe zgodnie z regulaminem wycieczek oraz z 
ustaleniami z nauczycielem prowadzącym daną wycieczkę. 

9) Korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych 
w świetlicy szkolnej jest dopuszczalne tylko za zgodą wychowawcy (szczegó-
łowe zasady określa regulamin świetlicy). 
 

10) W przypadku wykorzystania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektro-
nicznych niezgodnie z niniejszym zapisami uczeń otrzymuje punkty ujemne 
określone w Statucie. 

 
 

§ 51. 
 
1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i od-

wagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 
1) pochwałę wychowawcy wobec klasy; 
2) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli; 
3) list pochwalny do rodziców; 
4) dyplom uznania; 
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5) nagrodę rzeczową. 
 

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych od-
notowuje się na świadectwie szkolnym. 

 
§ 52. 

 
1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zasto-

sowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.  
 

2. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od wrę-
czenia nagrody. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie. 

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

1) wychowawca oddziału; 
2) pedagog szkolny; 
3) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

 
4. Komisja rozpatruje sprzeciw i podejmuje swoją decyzję poprzez głosowanie. Każda 

osoba z komisji posiada jeden głos.  
 

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

§ 53. 
 
1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły poprzez: 

1) upomnienie wychowawcy klasy; 
2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły; 
3) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; 
4) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz; 
5) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty. 

 
2. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego 
może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.  
 

3. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy: 
1) notorycznie łamie przepisy statutu szkoły, otrzymał kary przewidziane w statu-

cie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów; 
2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu 

i życiu innych uczniów; 
3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastra-

szanie. 
 

4. Od nałożonej kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniow-
skiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni 
od dnia uzyskania kary. 
 

5. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu ucz-
niowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedsta-
wicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia: 
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1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 
2) odwołać karę; 
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

 
6. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje. 

 
7. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły. 

 
8. Szkoła informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu 

wobec niego kary. 
 
 

§ 54. 
 
1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, ro-

dzice i uczniowie. 
 

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej. 
 

3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, 
jak i nauczyciele. 

 
 

 
§ 55. 

 
(skreślony) 

 
 

 
 
 

ROZDZIAŁ VIII - SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 
 

§ 56. 
 
1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów określają odrębne przepisy 

prawa. 
 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzy-

mania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfika-
cyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązko-

wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfika-
cyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-

jęć edukacyjnych, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, 
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 
ucznia. 

 
 

§ 57. 
 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują przedmiotowe systemy 
oceniania, które są dostępne w bibliotece szkolnej. 
 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich ro-
dziców o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śród-

rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-
jęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nau-
czania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfi-

kacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o 
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfika-
cyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny kla-
syfikacyjnej zachowania. 

 
4. Rodzice mają prawo do pełnej informacji o postępach czy trudnościach w nauce i 

zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach swojego dziecka. 
 
5. Przekazywanie tych informacji odbywa się podczas wywiadówek, spotkań ogól-

nych i indywidualnych z rodzicami. 
 
6. Harmonogram wywiadówek i spotkań ogólnych ustalany jest na zebraniu organiza-

cyjnym we wrześniu na dany rok szkolny. 
 
7. Oprócz wyżej wymienionych form, nauczyciele (wychowawcy) mogą informować 

rodziców w następujący sposób: 
1) zapowiedziane wizyty w domu ucznia; 
2) rozmowa telefoniczna; 
3) korespondencja listowna; 
4) adnotacje w zeszycie przedmiotowym; 
5) informacja w dzienniku elektronicznym. 

 
8. Wszystkie sposoby i terminy informowania rodziców o efektach pracy ich dzieci i 

ich zachowaniu mają być odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 
 
9. Udział w wywiadówkach i spotkaniach ogólnych i indywidualnych wychowawca od-
notowuje w dzienniku elektronicznym. 
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§ 58. 
 
1. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która od-

nosi się do uzyskanych przez niego postępów w nauce lub ich braku oraz wskazuje 
nad czym uczeń musi popracować, aby uzupełnić te braki lub rozwinąć swoje umie-
jętności.  Informacja zwrotna przekazywana uczniowi przez nauczyciela, powinna 
mieć charakter motywujący ucznia do dalszej pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy 
zarówno wypowiedzi ustnych, jak i prac pisemnych ucznia. 

 
2. Nauczyciel udostępnia uczniowi i jego rodzicom sprawdzone i ocenione bieżące 

prace pisemne.  
 

3. Uczeń poprawioną pracę pisemną zanosi do domu, okazuje rodzicowi i podpisaną 
przez niego odnosi nauczycielowi na kolejną lekcję danego przedmiotu. 

 
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfi-

kacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz 
inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen, a dotycząca oceniania 
ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację 
udostępnia do wglądu nauczyciel, wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły. 

 
5. Dokumentacji, o której mowa w ust. 2. i 4. szkoła nie kseruje, nie powiela, jak rów-

nież nie skanuje. 
 

§ 59. 
 
1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,  

w ostatnim tygodniu nauki szkolnej w miesiącu styczniu. 
 
2. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczy-

ciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są ob-
owiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidy-
wanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i prze-
widywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie jednego tygodnia 
przed konferencją klasyfikacyjną, informując słownie ucznia lub jego rodziców. 

 
3. O przewidywanej ocenie niedostatecznej wychowawca klasy informuje ustnie 

ucznia, a pisemnie jego rodziców na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym ze-
braniem plenarnym rady pedagogicznej. 

 
§ 60. 

 
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 
a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

 
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych usta-

lają 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. 
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3. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. 
 
 

§ 61. 
 
1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej 
skali: 
1) stopień celujący – 6 (cel); 
2) stopień bardzo dobry – 5 (bdb); 
3) stopień dobry – 4 (db); 
4) stopień dostateczny – 3 (dst); 
5) stopień dopuszczający – 2 (dps); 
6) stopień niedostateczny – 1(ndst), 

 
2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z za-

jęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 
 
3. Postępy uczniów z zakresu poszczególnych edukacji zapisywane w dzienniku, ze-

szytach oraz kartach pracy uczniów w ciągu roku szkolnego,  oznaczane są w po-
staci ocen cząstkowych wyrażonych w skali od: 6,5,4,3,2. 

 
4. Ocenę 6 - ze zwrotem znakomicie, wspaniale, świetnie, brawo otrzymuje uczeń, 

który: 
1) samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy i zadania; 
2) wykazuje szczególną aktywność na zajęciach jest badawczy, odkrywczy i twór-

czy; 
3) systematycznie i samodzielnie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, korzy-

stając z różnych źródeł wiedzy; 
4) jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się większą dojrzałością niż 

pozostałych uczniów w klasie; 
5. Ocenę 5 – ze zwrotem bardzo dobrze, bardzo ładnie otrzymuje uczeń, który: 

1) aktywnie uczestniczy w zajęciach; 
2) jego postępy i osiągnięcia pozwalają na sprawne zastosowanie posiadanych 

umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 
6. Ocenę 4 – ze zwrotem dobrze, ładnie, zadawalająco otrzymuje uczeń, który: 

1) sporadycznie jest aktywny na zajęciach; 
2) jego osiągnięcia i postępy pozwalają na rozwiązywanie typowych zadań i pro-

blemów o średnim stopniu trudności 
 
7. Ocenę 3 – ze zwrotem więcej pracuj, powinno być lepiej, stać Cię na więcej otrzy-

muje uczeń, który: 
1) nie wykazuje aktywności na zajęciach; 
2) jego osiągnięcia i postępy pozwalają na rozwiązywani zadań i problemów o nie-

wielkim stopniu trudności, z pomocą nauczyciela; 
3) jego osiągnięcia pozwalają mu na podjęcie nauki w klasie programowo wyższej. 

 
8. Ocenę 2 – ze zwrotem słabo, nie opanowałeś, musisz pracować więcej, będziesz 

musiał zrobić jeszcze raz otrzymuje uczeń, którego poziom osiągnięć edukacyjnych 
uniemożliwia mu lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej. 

 
9. W klasach I i II do półrocza nie stawia się w zeszytach i na sprawdzianach ocen 
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wyrażonych stopniem poniżej oceny dostatecznej (3) lecz stosuje odpowiedni ko-
mentarz zachęcający i motywujący ucznia do nauki. 

 
10. Oceny bieżące wyrażone w stopniach stosowane są również w nauczaniu religii i j. 

angielskiego. 
 
11. Oceniając zachowanie ucznia w  klasach I –III przyjmuje się na I półrocze i koniec 

roku szkolnego następujące kryteria: 
1) samodzielność wykonywania zadań; 
2) przygotowanie do zajęć; 
3) udział w zajęciach; 
4) współdziałanie w grupie; 
5) kultura osobista; 
6) aktywność społeczna; 
7) przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole. 

 
12. W dzienniku lekcyjnym  lub na kartach obserwacji stosuje się oznaczenia literowe: 

1) A – poziom wyróżniający (uczeń koleżeński, zawsze przygotowany do zajęć, 
aktywny, kulturalny, solidny); 

2) B – poziom bardzo dobry (uczeń przestrzega norm współżycia w klasie, współ-
działania w zespole); 

3) C – poziom dobry (nie zawsze przestrzega zasady obowiązujące w klasie, prze-
szkadza na zajęciach, rozmawia, jest mało aktywny); 

4) D – zachowanie wymaga poprawy (zapominalski, nie odrabia zadań domowych, 
nie wykazuje aktywności). 

 
13. W II półroczu klasy III dopuszcza się możliwość stosowania ocen cząstkowych w 

skali od 1 do 6 oraz systemu punktacji oceniającego zachowanie uczniów, obowią-
zującego w klasie programowo wyższej (klasie IV). 

 
14. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” przy ocenianiu aktywności uczniów na 

zajęciach, które mogą być również stosowane przy ocenach bieżących  z wyjątkiem 
oceny celującej i oceny niedostatecznej. 

 
15. Dopuszcza się stosowanie litery „n” określającej nieprzygotowanie w przypadkach 

określonych w § 47 ust. 1. pkt. 11 Statutu Szkoły.     
 
16. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfika-

cyjną zachowania. 
 

§ 62. 
 
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególno-

ści: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 



 46 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, śródroczną, roczną i końcową  ocenę 
klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali z uwzględnieniem 
systemu punktowego określonego w § 63. : 
1) wzorowe (wz); 
2) bardzo dobre (bdb); 
3) dobre (db); 
4) poprawne (pr); 
5) nieodpowiednie (nd); 
6) naganne (ng),. 

 
§ 63. 

 
1. Każdy uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 100 punktów. 
 
2. W ciągu półrocza uczeń może otrzymywać punkty dodatnie lub ujemne według za-

sad: 
 
3. PUNKTY DODATNIE: 
 

1) zdobycie w konkursie co najmniej 50% punktów           10 p. za każdy raz 
2) osiągnięcia w konkursie     10-20 p. za każdy raz 
3) osiągnięcia w zawodach sportowych   5-20 p. za każdy raz 
4) udział w organizowaniu imprezy szkolnej   5-10 p. za każdy raz 
5) funkcja pełniona w szkole     5-15 p. w skali półrocza 
6) funkcja pełniona w klasie     1-10 p. w skali półrocza 
7) praca na rzecz szkoły     1-10 p. za każdy raz 
8) praca na rzecz klasy      1-10 p. za każdy raz 
9) dyżur w klasie                                                                  do 5p. za tydzień 
10) pomoc kolegom w nauce     1-5 p. za każdy raz 
11) postawa i kultura osobistą (opinia klasy)   1-15 p. w skali półrocza 
12) postawa i kultura osobistą (opinia wychowawcy klasy)0-20 p. w skali półrocza 
13) uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych              1-10 p. w skali półrocza 

 
4. PUNKTY UJEMNE: 
 

1) przeszkadzanie na zajęciach szkolnych   2 p.za każdy raz 
2) aroganckie zachowanie     5-10 p. za każdy raz 
3) zaczepianie słowne lub fizyczne innych, bójka  1-10 p. za każdy raz 
4) wulgarne słownictwo     5 p. za każdy raz 
5) umyślne niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku   10-20 p. za każdy raz 
6) umyślne niszczenie rzeczy uczniów   10-20 p. za każdy raz 
7) kradzież       20 p. za każdy raz 
8) zaśmiecanie otoczenia     2 p. za każdy raz 
9) palenie papierosów, alkohol, narkotyki   30 p. za każdy raz 
10) nieuzasadnione przebywanie poza klasą 

po dzwonku na lekcję     2 p. za każdy raz 
11) kłamstwo       5 p. za każdy raz 
12) wyłudzanie pieniędzy     30 p. za każdy raz 
13) opuszczanie lekcji, zajęć pozaszkolnych 

i świetlicowych bez usprawiedliwienia   5 p. za każdy raz 
14) opuszczanie terenu szkoły bez zezwolenia  10 p. za każdy raz 
15) otwieranie okien, siadanie na parapetach  5 p. za każdy raz 
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16) złe zachowanie w autobusie i na przystanku  5 p. za każdy raz 
17) nieuzasadnione przebywanie w szatni    5 p. za każdy raz 
18) używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły bez zezwolenia    10 p. za każdy raz  
19) za źle pełniony dyżur w klasie                                        2p. za każdy raz 
20) strój niezgodny ze wskazaniami zapisanymi w statucie 5 p. za każdy raz 
21) nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub in-

nych urządzeń elektronicznych bez zezwolenia  20 p. za każdy raz 
 
 

5. Za zasługi i przewinienia nie ujęte w punktacji nauczyciel może nagrodzić lub uka-
rać, jeżeli uzna za właściwe, 1 – 15 punktów. 

 
6. Zachowanie WZOROWE otrzymuje uczeń, który uzyskał, co najmniej 201 punktów 

i nie otrzymał więcej niż 20 punktów ujemnych.  
 
7. Zachowanie  BARDZO DOBRE otrzymuje uczeń, który uzyskał od 151 do 200 

punktów i nie otrzymał więcej niż 30 punktów ujemnych.  
 
8. Zachowanie DOBRE otrzymuje uczeń, który uzyskał od 101 do 150 punktów i nie 

otrzymał więcej niż 50 punktów ujemnych.  
 
9. Zachowanie POPRAWNE otrzymuje uczeń, który uzyskał od 51 do 100 punktów i 

nie otrzymał więcej niż 80 punktów ujemnych.  
 
10. Zachowanie NIEODPOWIEDNIE otrzymuje uczeń, który uzyskał od 1 do 50 punk-

tów.  
 
11. Zachowanie NAGANNE otrzymuje uczeń, który uzyskał mniej niż 1 punkt.  
 
12. Wychowawca klasy po analizie uzyskanych punktów, sytuacji rodzinnej ucznia oraz 

po uwzględnieniu opinii, orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno – pe-
dagogiczną, w porozumieniu z radą pedagogiczną może podnieść lub obniżyć 
ocenę zachowania o jeden stopień.  

 
13. Punkty odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. 
  
14. (skreślony) 
 

§ 64. 
 
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć eduka-

cyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w drugim półroczu lub 
klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienia braków po-
przez: 
1) indywidualne konsultacje nauczyciela z uczniem; 
2) zorganizowanie przez wychowawcę samopomocy koleżeńskiej; 
3) udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. 
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§ 65. 
 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyj-

nych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfika-
cyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na te określone zajęcia w okresie, za który przepro-
wadzana jest klasyfikacja. 

 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 
 
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno-

ści lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na eg-
zamin klasyfikacyjny. 

 
4. Organizację i przebieg egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy 

prawa. 
 

Tryb ponownego ustalenia oceny. 

 
§ 66. 

 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami doty-
czącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia takie zgłasza się od dnia ustalenia 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyj-
nej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakoń-
czenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z prze-
sami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, 
która:  

 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowa-

dza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę kla-
syfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  

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

klasyfikacyjną zachowania. 
 
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 
uczniem i jego rodzicami. 

 
4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako prze-

wodniczący komisji; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 
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2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako prze-

wodniczący komisji; 
b) wychowawca klasy; 
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 
d) pedagog; 
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
f) przedstawiciel rady rodziców.  

 
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypad-
kach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzą-
cego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnio-
nego 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 wcze-
śniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w 
wyniku egzaminu poprawkowego. 

 
7. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większo-
ścią głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 
komisji. 

 
8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawie-

rający w szczególności: 
 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania sprawdzające; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia za-
dania praktycznego. Protokół  stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

 
10. Z posiedzenia komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania sporzą-

dza się protokół, zawierający w szczególności: 
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
2) termin posiedzenia komisji; 
3) imię i nazwisko ucznia; 
4) wynik głosowania; 
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

11. Protokół  stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.  
 
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wy-

znaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczo-
nym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 
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13. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfika-

cyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym 
że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadze-
nia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 
ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 67. 

 
1. Statut szkoły tworzony jest przez radę pedagogiczną przy współudziale rady samo-

rządu uczniowskiego i rady rodziców. 
 
2. Wszelkie zmiany w Statucie szkoły leżą w kompetencjach rady pedagogicznej. 
 
3. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organa szkoły. 
 
4. Statut szkoły wraz z załącznikami otrzymują wszystkie organa szkoły. Jego kopia 

jest dostępna w bibliotece szkolnej. 
 

§ 68. 
 
Statut szkoły uchwalony przez radę pedagogiczną wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwały. 
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