
 

 

 

 

 

 

S T A T U T 

 

Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki 

w Grabowie 

 



 

Na podstawie: 

Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 

Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. 

(Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526). 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 60 z późn. zm.); 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.); 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.); 

Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1010); 

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm); 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki 

prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. wsprawie doradztwa 

zawodowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1675); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec 

szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1534); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu 

ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1578); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616); 



 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu 

udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego 

programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 

sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671) 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 

36, poz. 155); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1147) 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych 

form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie w sprawie 

sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, 

o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie 

prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395) 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 

człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w 

fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1117) 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. 

nr 6 poz. 69 z późn. zm.); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa 

i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia wstępne 

 



 

§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa w Grabowie jest publiczną szkołą podstawową. 

2. Siedzibą szkoły są budynki nr 54 oraz 7. 

3. Szkoła nosi imię Michała Kajki. 

4. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie i jest używana 

w pełnym brzmieniu. 

5. Szkołę prowadzi Gmina Gołdap z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 14, 19- 500 Gołdap. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Warmińsko – Mazurski Kurator 

Oświaty w Olsztynie. 

6 a. W szkole prowadzona jest klasa sportowa. 

7. W szkole organizuje się roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 7- letnich. 

8. W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne w grupach 3, 4 i 5-latków. 

9. (uchylony). 

§ 2. 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat i składa się z dwóch etapów: 

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna; 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII. 

0 (uchylony). 

1 Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia 

do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

§ 3. 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. (uchylony). 

§ 4. 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Michała Kajkiw Grabowie; 

1a) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim - należy 

przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie oraz 

pozostałe organy szkoły; 

2) statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły; 

3a) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad jednym 

oddziałem w szkole; 

3b) uczniach - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież uczęszczających do Szkoły 



 

Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie; 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Gołdap; 

6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Warmińsko- 

Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie; 

7) MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 5. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz wydanych na jej 

podstawie aktach wykonawczych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ideami 

zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, a także 

programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

2. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo oświatowe i jako 

szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

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

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę 

programową kształcenia ogólnego; 

5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów. 

§ 6. 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

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

widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo – profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 



 

1a. Program opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w 

środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i 

czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo –  

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z 

wychowawcą oraz podczas zajęć dodatkowych. 

3. (uchylony). 

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

§ 7. 

1. (uchylony). 

2. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i 

budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele); 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i 

etnicznej; 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 

i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i 

rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym 

oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 



 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy. 

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 2 poprzez: 

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego 

kształcenia; 

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów w taki sposób, aby mogli oni przechodzić  

od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata; 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, 

przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 

intelektualnego i fizycznego; 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia; 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia 

rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego; 

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale 

wartościowych celów; 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka; 

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej; 

9) kształtowanie zainteresowań własną wsią i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz 

zagrożeniami dla wsi i regionu; 

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych; 

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych; 

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia; 

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i 

właściwą postawę ciała; 

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia 

i higieny pracy umysłowej; 

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych) i 

współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy w tym zakresie; 

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo; 

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności; 

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego 

stosunku; 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych; 



 

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności; 

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach 

międzyludzkich; 

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia 

rodzinnego; 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i 

prywatnym; 

25) integrację uczniów niepełnosprawnych. 

§ 8. 

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków 

rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie 

edukacyjnym; 

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły; 

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole; 

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno 

–  wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej; 

4a) kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych w czasie trwania uroczystości szkolnych 

i lokalnych; 

4b) organizowanie w różnych formach uroczystości z okazji świąt państwowych i narodowych; 

4c) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także umożliwienie korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

specjalnych form pracy dydaktycznej; 

4d) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych. 

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno –  

pedagogicznej, 

6) współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym w Olecku, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi i innymi organizacjami bądź 

stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. 

§ 9. 



 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły 

do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie opieki uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć przez nauczycieli oraz 

innych pracowników szkoły; 

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach (a 

kiedy zezwalają na to warunki atmosferyczne- również na terenie boiska i placu zabaw) 

zgodnie z harmonogramem i planem dyżurów; 

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

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla 

oddziałów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII; 

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed lekcjami i po 

zajęciach lekcyjnych; 

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp oraz ppoż; 

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, 

rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych; 

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej; 

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej; 

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie 

pełnej sprawności i stałej czystości; 

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów tj. 

równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, 

uwzględnienie możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia; 

11a) umożliwienie pozostawienia w szkole podręczników i przyborów szkolnych; 

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia; 

13) właściwe reagowanie pracowników szkoły w sytuacjach stanowiących zagrożenie 

bezpieczeństwa uczniów; 

14) (uchylony); 

15) (uchylony). 

2. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć 

obowiązkowych i dodatkowych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych 

prowadzonych przez siebie zajęciach – nie wolno uczniów zostawiać bez opieki. 



 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów na początku roku szkolnego z regulaminami 

pomieszczeń o zwiększonym ryzyku (jak np. sala gimnastyczna, pracownia komputerowa itd.). 

5. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie 

bhp i p/poż.. 

6. Niedopuszczalnym jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego 

osoby. 

7. Nauczyciel pełni dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły. 

8. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających od 

przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne i zagrażające 

bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie 

na poręczach schodów, parapetach okiennych); 

3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek, urządzeń i 

dekoracji szkolnych; 

4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku 

szkolnego oraz sal lekcyjnych; 

5) egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły w trakcie przerw; 

6) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły - w szczególności w toaletach i 

szatniach sportowych; 

7) natychmiastowego zgłoszenia Dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku 

i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki 

oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

9. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby 

dyżurującej. 

10. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia 

zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

11. Nauczyciel oraz inni pracownicy niezwłocznie zawiadamiają Dyrektora szkoły o wszelkich 

zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub 

życia osób przebywających na terenie szkoły. 

12. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły 

obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych. Pracownicy obsługi zwracają się do 



 

osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu i w razie potrzeby 

zawiadamiają o tym fakcie Dyrektora szkoły lub kierują tę osobę do Dyrektora. 

13. Uczniom nieuczestniczącym w nauce religii lub zajęciach dodatkowych szkoła zapewnia zajęcia 

opiekuńcze. 

14. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 

15. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły, kontrolują obecność uczniów na zajęciach i 

reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub Dyrektora 

szkoły. 

16. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców; 

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

odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 

W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia 

ucznia jest Wicedyrektor lub Dyrektor. 

17. Nie wolno wydawać uczniom (bez obecności nauczyciela) ciężkich i ostrych sprzętów 

sportowych. 

18. W czasie zajęć ruchowych należy zwracać szczególną uwagę na stopień aktualnej sprawności 

fizycznej i wydolności ćwiczących dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności 

i trudności. 

19. Uczeń uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinien być zwolniony w danym 

dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń. O zaistniałym fakcie należy powiadomić jego 

rodziców. 

20. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających 

pełne bezpieczeństwo ćwiczących. 

21. Stan techniczny i przydatność urządzeń i sprzętu sportowego powinny być sprawdzane przed 

każdymi zajęciami. 

22.  Dyrektor, kierując się bezpieczeństwem uczniów, może (za zgodą organu prowadzącego) 

zawiesić zajęcia z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń, 

które mogą zagrozić ich zdrowiu. 

23. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed 

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

instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 



 

24. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia szkoła jest 

monitorowana za pomocą kamer rejestrujących umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

25. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych 

w czasie pracy szkoły, prace te organizuje się w sposób nienarażający uczniów na 

niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem 

szczególnych środków ostrożności. 

26. Miejsca prowadzenia prac remontowych zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych, 

w szczególności uczniów. 

§ 9a. 

1.  Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne 

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej terenem. 

2. W szkole prowadzony jest rejestr wyjść grupowych (za wyjątkiem wycieczek). 

3. Na udział w wycieczce, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach 

zajęć lekcyjnych, nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów. 

4. Wszystkie wycieczki wymagają wypełnienia „Karty wycieczki’’. 

5. Nie wolno organizować wycieczek podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. 

6. Przy organizacji zajęć oraz wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów i sposób 

zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan 

zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, jak również specyfikę 

zajęć czy wycieczek i warunki, w jakich będą przebiegać. 

7.  Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły. 

8. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca 

pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez Dyrektora szkoły. 

9. W przypadku specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział 

wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności 

posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną 

aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych, kierownik i 

opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające 

bezpieczną realizację programu wycieczki. 

10. Wszystkie wycieczki organizowane w szkole odbywają się zgodnie ze szkolnym regulaminem 

wycieczek. 

§ 9b. 

Zasady odbierania uczniów ze szkoły (świetlicy): 



 

1) na początku każdego roku szkolnego rodzice uczniów klas pierwszych wypełniają 

oświadczenia dotyczące zapewnienia dziecku opieki w przypadku zwolnienia z zajęć, odbioru 

ze świetlicy szkolnej i powrotu do domu; 

2) oświadczenia zebrane od rodziców przechowywane są przez wychowawców; 

3) uczeń zwalniany jest z zajęć na pisemną lub osobistą prośbę rodziców; 

4) nauczyciel zwalnia ucznia z zajęć w przypadku osobistego zgłoszenia się rodzica lub 

upoważnionej przez nich osoby pełnoletniej, posiadającej pisemne upoważnienie; 

5) upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; 

6) wydanie ucznia osobie upoważnionej następuje po okazaniu przez nią dokumentu 

potwierdzającego tożsamość wskazaną w treści upoważnienia; 

7) upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców; 

8) rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka odbieranego przez 

upoważnioną przez nich osobę; 

9) nauczyciel może odmówić wydania ucznia w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać 

dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa (np. upojenie 

alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu 

wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do 

odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe, nauczyciel ma prawo wezwać policję; 

10) w przypadku, gdy uczeń nie zostanie odebrany po upływie czasu pracy świetlicy szkolnej, 

nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru; 

11) w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami, w dokumentacji szkoły nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu rodziców, osoby upoważnionej, nauczyciel powiadamia 

Wicedyrektora lub Dyrektora szkoły, a następnie za ich zgodą - policję; 

12) rodzice mogą wyrazić pisemną zgodę na samodzielny powrót ich dziecka ze szkoły, jeśli 

ukończyło 7 lat; 

13) rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zawodach szkolnych, konkursach, biwakach, 

wycieczkach i innych imprezach kulturalnych, zobowiązując się jednocześnie (w formie 

pisemnej) do zapewnienia bezpieczeństwa swojemu dziecku w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki i rozwiązaniem wycieczki, a domem (mogą również upoważnić pisemnie inną 

pełnoletnią osobę do odbioru ich dziecka). 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 



 

§ 10. 

1. Organami szkoły są: 

1)  Dyrektor szkoły; 

2)  Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4)  Rada Rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku 

do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, 

jest Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku 

do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego 

nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

§ 11. 

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

służbowym wszystkich pracowników szkoły oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły; 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz 

szkoły; 

3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania  

na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji; 

4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz 

omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkoły; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

5a) właściwe gospodarowanie mieniem szkoły; 

5b) opracowanie arkusza organizacji szkoły; 



 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII; 

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

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

ucznia do innej szkoły; 

11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o 

działalności szkoły; 

12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa; 

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

określenie warunków jego spełniania; 

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły 

podstawowej; 

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, 

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych; 

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

początku następnego roku szkolnego; 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 

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

takiego nauczania; 

19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 

20) wspomaganie szkoły w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości udzielanej 

pomocy; 

20a) współpraca z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami; 

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów 

tygodniowego rozkładu zajęć; 

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



 

4. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy 

w szczególności: 

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami; 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły; 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

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

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status 

pracowników samorządowych; 

6) (uchylony); 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły; 

8) tworzenie warunków do rozwijania działalności samorządu uczniowskiego i samodzielnej 

pracy uczniów; 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym; 

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

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

11) (uchylony); 

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli; 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w 

szczególności, kiedy dotyczy ono naruszenia praw i dobra dziecka; 

14) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o 

związkach zawodowych; 

15) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 

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

i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu 

dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

7. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go Wicedyrektor. 

§ 12. 



 

1.  Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

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

6) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieobecności nieusprawiedliwionej. 

3.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole; 

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

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia; 

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program 

nauczania; 

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych; 

9) zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do 

konkursu nikt się nie zgłosił; 

10) (uchylony); 

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć; 

11a) formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4.  Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły. 

5.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego 

zmiany. 



 

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

z funkcji Dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. 

7.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem, 

którego zapisy nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu. 

7a. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

7b. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez 

jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. 

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

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

także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

§ 13. 

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

samorządu uczniowskiego. 

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny 

ze statutem szkoły. 

3. (uchylony). 

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

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły 

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

praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami, 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

Dyrektorem, 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

6) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 



 

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja 

działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie 

poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób 

organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym 

dokumentem. 

§ 14. 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady 

Rodziców; zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Regulamin Rady Rodziców nie może 

być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3.  Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

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

sprawach szkoły. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

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

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły; 

3a) opiniowanie projektów eksperymentów pedagogicznych; 

3b) opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora zajęć do wyboru (wychowanie fizyczne); 

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w 

szkole; 

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2. 

6.  Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 15. 

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia dobrego klimatu 

szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania 

szkoły. 



 

§ 16. 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje 

oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy 

szkoły. 

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z 

takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji. 

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich 

kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące 

informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio 

lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły. 

5. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor szkoły, po 

wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

 

Rozdział 4 

Organizacja szkoły 

§ 16a. 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty w sprawie 

organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych. 

2.  Dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim 

może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze do 8 dni w roku szkolnym, 

z przeznaczeniem na: 

1) przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty; 

2) obchody świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określonych w 

przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych; 

3) inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności 

lokalnej. 

3. W dniach wolnych, o których mowa w ust. 2 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć 

wychowawczo - opiekuńczych. Dyrektor szkoły zawiadamia w formie pisemnej rodziców o 

możliwości udziału uczniów w tych zajęciach. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dni wolnych, o których mowa w ust. 

2, Dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone 

soboty. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne po zasięgnięciu opinii Rady 



 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego. Wyznaczenie dodatkowego dnia 

wolnego może nastąpić za zgodą organu prowadzącego. 

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

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski 

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne. 

6. O zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub Dyrektor zawiadamiają organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły. 

8. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze; 

2) imię, nazwisko oraz informację o stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach 

poszczególnych nauczycieli, rodzaj prowadzonych przez nich zajęć wraz z liczbą godzin; 

3) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego przystępujących do 

postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych; 

4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze oraz etatów przeliczeniowych; 

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

6) liczbę oddziałów poszczególnych klas wraz z liczbą uczniów w poszczególnych oddziałach; 

7) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych wraz z godzinami zajęć 

prowadzonych w grupach; 

8) tygodniowy wymiar godzin religii/ etyki, WDŻ, sportowych w oddziałach sportowych i 

innych zajęć dodatkowych; 

9) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 

10) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

11) wymiar i przeznaczenie godzin przyznanych dodatkowo przez organ prowadzący w danym 

roku; 

12) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin będących do dyspozycji Dyrektora; 

13) ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący; 

14) liczbę godzin zajęć świetlicowych wraz z liczbą uczniów korzystających z opieki świetlicowej 

oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe; 



 

15) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

9. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły Dyrektor 

szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych. 

§ 17. 

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

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych 

planem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25.  

3. Zajęcia edukacyjne w klasach pierwszego etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach 

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

więcej niż 27. 

4. Jeśli liczba uczniów w klasach pierwszego etapu edukacyjnego zwiększy się w trakcie roku 

szkolnego o więcej niż dwóch uczniów (powyżej 27), Dyrektor informuje radę oddziałową i dzieli 

oddział. 

5. (uchylony). 

§ 17a.uchylony 

 

§ 17b. 

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

w tym oddziale, zwanemu wychowawcą klasy. 

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

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

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

uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 

4. Formy spełniania zadań nauczyciel wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz 

warunków środowiskowych szkoły. 

§ 18. 

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

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym; 

2) klasowo – lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym oraz trzecim etapie edukacyjnym do czasu 

zakończenia jego działania. 

2. Formami działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 



 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

5) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

6) nauka religii/ etyki; 

7) zajęcia edukacyjne „wychowania do życia w rodzinie” (dla uczniów klas IV- VIII). 

3. Niektóre zajęcia, zwłaszcza dodatkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-

lekcyjnym w grupach międzyklasowych i międzyszkolnych a także w formie wycieczek. 

4. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

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

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

6. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy 

zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

7. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na 

poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

§ 19. Postępowanie w przypadku zawieszenia zajęć w szkole: 

1) Dyrektor (za zgodą organu prowadzącego przedszkole) organizuje dla dzieci i uczniów zajęcia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w 

szczególności przez informowanie rodziców (z wykorzystaniem dostępnych dla rodziców 

środków komunikacji elektronicznej lub dziennika elektronicznego) o materiałach dydaktycznych 

i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. 

3) Rodzice krótko informują nauczyciela w uzgodnionych terminach o efektach prowadzonych 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

4) W okresie organizacji dla dzieci i uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość Dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym 

wymienionych wyżej zajęć lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności: 

a) ustala, czy nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i 

internetu umożliwiających interakcję między rodzicami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia, 



 

b) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne 

wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć, 

c) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, 

z których dzieci, uczniowie i rodzice mogą korzystać, 

d) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów nauczania oraz, w razie 

potrzeby, modyfikuje ten zestaw, 

e) przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły, 

w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

f) koordynuje współpracę nauczycieli z  rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne 

i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, 

indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

5) Dyrektor określa procedury funkcjonowania szkoły i postępowanie jej pracowników w okresie 

zawieszenia, są one odrębnymi dokumentami. 

6) W tym czasie nauczyciele: 

a) uzyskują dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu 

umożliwiających interakcję między nimi a rodzicami, 

b) uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora technologii informacyjno-komunikacyjnych 

wykorzystywanych do realizacji zajęć, 

c) uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, 

z których dzieci, rodzice i rodzice mogą korzystać, 

d) inicjują potrzebę modyfikacji zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, 

modyfikują ten zestaw, 

e) realizują konsultacje z rodzicami, 

f) przekazują rodzicom ustalone przez dyrektora informacje o sposobie i trybie realizacji zadań 

szkoły, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

7) W tym czasie inni niż pedagogiczni pracownicy szkoły: 

a) udzielają wsparcia nauczycielom w realizacji ich zadań, 



 

b) dbają o obiekt zgodnie z procedurami dotyczącymi funkcjonowania placówki w okresie 

realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

8) W okresie zawieszenia zajęć szkoły czynności jego organów (Rady pedagogicznej, Rady 

rodziców) są podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Treść podjętej w ten 

sposób czynności jest utrwalana w formie protokołu (z zebrania rady), notatki (w innych 

przypadkach). 

9) Nauczyciele organizują zajęcia mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem 

monitorów ekranowych i bez ich użycia. 

10) Nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza obecność uczniów w sposób przez siebie przyjęty. 

11) Uczniowie podczas kształcenia z użyciem monitorów ekranowych włączają u siebie na prośbę 

nauczyciela - mikrofon i kamerę. 

12) W zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą uczestniczyć 

tylko nauczyciel i uczniowie danego oddziału, a także osoby pełniące nadzór pedagogiczny. 

13) Bez zgody nauczyciela i wszystkich uczniów zajęcia nie mogą być utrwalane na nośniku 

elektronicznym. 

14) W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na 

wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły. 

§ 20. 

1.  Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie 

rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. 

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacji szkoły na dany rok szkolny. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut, przy czym w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w krótszym czasie, zachowując ustalony dla ucznia łączny 

czas tych zajęć w okresie tygodniowym. 

§ 21. 

1. W klasach IV–VIII podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach: 

1) z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów; 

2) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń- 

w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów oraz 



 

3) na obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego w oddziałach liczących powyżej 26 

uczniów 

z zastrzeżeniem ust. 2- 4. 

2. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej. 

3. Jeżeli na obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego w skład grupy oddziałowej 

wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych, liczba uczniów 

w grupie nie może przekroczyć 20 osób (w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych). 

4. W oddziałach, w których co najmniej 3 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, podział na grupy jest obowiązkowy, na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 3, 

z tym, że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub między klasowanie nie może liczyć mniej niż 

5 uczniów. 

5. W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż odpowiednio 24, 26 czy 30 uczniów podziału na 

grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

§ 22. 

1. Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV- VIII są realizowane w formie: 

1) zajęć klasowo- lekcyjnych (w wymiarze nie mniej niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo) oraz 

2) zajęć do wyboru: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno- zdrowotnych, zajęć tanecznych lub 

aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego 

innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo- lekcyjne. 

2. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV- VIII wynosi 4 godziny 

lekcyjne. 

3. Zajęcia do wyboru mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i 

między klasowych. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być 

prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

5.  Dyrektor przygotowując propozycję zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględnia: 

1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub 

aktywności fizycznej; 

2) uwarunkowania lokalne; 

3) miejsce zamieszkania uczniów; 

4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły; 

5) możliwości kadrowe. 



 

6. Propozycję zajęć, o których mowa w ust. 5, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po 

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, Dyrektor przedstawia do wyboru 

uczniom. 

7. Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców. 

8. Dopuszcza się łączenie (w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie) godzin zajęć do wyboru z 

zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia. 

§ 23. 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie  

do posiadanych środków finansowych. 

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych  

poza systemem klasowo – lekcyjnym. 

1. Godziny realizacji zajęć dodatkowych ujmuje się w tygodniowym rozkładzie zajęć w sposób 

umożliwiający uczestnictwo w nich wszystkich zainteresowanych uczniów. 

4. Uczęszczanie na tego rodzaju zajęcia jest dobrowolne - nauczyciel może wskazać ucznia do 

uczestnictwa w tych zajęciach ale decyzję podejmuje uczeń wraz z rodzicem. 

§ 24. 

(uchylony) 

 

§ 25. 

(uchylony) 

§ 26. 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla wszytkich uczniów. 

2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi szkoły w formie 

pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

3. (uchylony). 

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając  

z Dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 3 dni wcześniej. 

6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen,  

lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia  

z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. 

8. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami 

opiekuńczo – wychowawczymi. 



 

9. Lekcje religii organizowane są dla grupy nie mniej niż 7 uczniów, a w przypadku mniejszej liczby 

uczniów lekcje te powinny być organizowane w grupach łączonych (międzyoddziałowych czy 

między klasowych). 

10. Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż 7 uczniów organ 

prowadzący szkołę (w porozumieniu z właściwym kościołem czy związkiem wyznaniowym) 

organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 

11. Nauka religii w szkole odbywa się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. 

12. Naukę etyki organizuje się zgodnie z zasadą określoną w ust. 9 niniejszego paragrafu, a 

tygodniowy wymiar godzin ustala Dyrektor. 

§ 27. 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV - VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia 

w rodzinie”. 

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

2a. Na realizację zajęć, o których mowa powyżej przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć, 

w każdym roku szkolnym, po 14 godzin (w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i 

chłopców). 

2b. Zajęcia organizuje się w oddziałach lub w międzyoddziałowych grupach liczących nie więcej niż 

28 uczniów. 

2c. W każdym roku szkolnym, przed przystąpieniem do realizacji zajęć, nauczyciel prowadzący te 

zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z 

rodzicami uczniów niepełnoletnich/ pełnoletnimi uczniami, na którym przedstawiona zostaje 

pełna informacja dotycząca celów i treści realizowanego programu nauczania, podręcznikach 

szkolnych oraz środkach dydaktycznych. Za przeprowadzenie spotkania odpowiedzialny jest 

Dyrektor szkoły. 

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

pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

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

„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej 

ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

§ 28. 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem szkoły, a 

szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 



 

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 28a. 

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: sale lekcyjne, biblioteka, 

sala gimnastyczna, boisko szkolne, plac zabaw, zacisze szkolne, sala komputerowa, świetlica, 

stołówka, szatnie, łazienki. 

§ 29. 

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz 

ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji 

programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w 

przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: 

kształcąco – wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno – rekreacyjnej. 

1a. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz 

rodzice na zasadach określonych w odrębnym regulaminie. 

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: 

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie 

zasobu słownictwa uczniów; 

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów. 

2a. W bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe 

oraz inne materiały biblioteczne. 

2b. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników oraz materiałów, o których 

mowa w ust. 2a niniejszego paragrafu oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi 

podręcznikami i materiałami wykonuje Dyrektor szkoły. 

3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne. 

4. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników 

cyfrowych itp.); 

1a) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- 

komunikacyjnymi; 

1b) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

1c) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów; 



 

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów; 

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej; 

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości 

szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu 

znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści 

książek; 

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych; 

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i 

po ich zakończeniu. 

4a. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 

1) właściwą obsadę personalną; 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej; 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów 

bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z: 

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b) informowanie o aktywności czytelniczej, 

c) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury 

i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

d) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism 

pedagogicznych, 

b) organizowanie wystawek tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 



 

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych; 

3) rodzicami, poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo – profilaktycznego oraz innych 

dokumentów prawa szkolnego; 

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych. 

§ 30. 

1. Integralną część Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie stanowi świetlica szkolna. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas 

pracy ich rodziców (na wniosek rodziców), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

2a. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 

uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie 

lekcji. 

3. Czas pracy świetlicy określa Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę potrzeby rodziców i uczniów. 

4. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły. 

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego wychowawcę. 

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

6a. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 5 

uczniów niepełnosprawnych. 

7. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i składają sprawozdania 

ze swojej działalności. 

8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy 

w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z 

rodzin niewydolnych wychowawczo. 

8a. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor szkoły. 

9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują 

się w Regulaminie świetlicy szkolnej, który jest odrębnym dokumentem. 



 

§ 31. 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 

prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole działa stołówka. 

2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia jednego gorącego posiłku za odpłatnością, którą 

ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Szkoła może występować do Rady Rodziców i innych instytucji oraz organizacji z prośbą o 

pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej. 

4. Posiłki przygotowywane są przez pracowników kuchni. 

5. Szczegółowe zasady pracy stołówki określa odrębny regulamin. 

§ 32. 

(uchylony) 

§ 33. 

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

i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. 

2. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej poprzez: 

1) diagnozowanie środowiska uczniów; 

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów  

i umożliwianie ich zaspokajania; 

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii ucznia; 

4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, rodziców  

i nauczycieli; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży; 

6) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

7) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

8) wspieranie nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Zadania szkoły, o których mowa w ust. 2 realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami 

psychologiczno- pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami oraz podmiotami i organizacjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

§ 34. 



 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gołdapi oraz innymi 

placówkami wspierającymi pracę szkoły celem: 

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom  

i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej  

z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

§ 34a. 

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i 

zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego 

możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego 

funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania 

warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku 

społecznym. 

3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: ucznia, rodziców, Dyrektora 

szkoły, nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem, pielęgniarki, poradni, 

pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji 

pozarządowej czy instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole wynika: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 



 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. W szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom udzielają zatrudnieni: 

1) Nauczyciele; 

2) Pedagog; 

3) Logopeda; 

4) Pedagog specjalny. 

§ 34b. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także 

w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

2) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno- kompensacyjnych, 

b) logopedycznych, 

c) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne, 

d) zajęć o charakterze terapeutycznym. 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (uzupełniające działania szkoły w 

zakresie doradztwa zawodowego) 

5) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

6) porad i konsultacji; 

7) warsztatów. 

2. Liczbę uczniów uczestniczących w poszczególnych zajęciach oraz czas ich trwania określa 

rozporządzenie MEN w sprawie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na ich 

wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

Pomoc ta jest udzielana w formie porad,konsultacji,warsztatów i szkoleń prowadzonych przez 

nauczycieli i specjalistów. 

4. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole na wniosek Dyrektora zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli. 

§ 34c. 



 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel 

lub specjalista niezwłocznie udzielają mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy oraz informuje o 

tym pedagoga szkolnego. 

2. Pedagog w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi; 

2) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną - jeśli stwierdzi taką potrzebę; 

2) informuje Dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną; 

3) wnioskuje do Dyrektora szkoły co do form udzielania pomocy, okresu ich udzielania oraz 

wymiaru godzin; 

4) planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia 

oraz w zależności od potrzeb z nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, 

oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

5) informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

trakcie indywidualnej rozmowy. 

3. Dyrektor szkoły ustala i informuje na piśmie rodziców ucznia, który będzie objęty pomocą 

psychologiczno- pedagogiczną o formach udzielania tej pomocy, okresie ich udzielania oraz 

wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

4. Pedagog ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: 

skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania 

wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania 

metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. 

5. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu 

dziecku. 

6. W przypadku, gdy w wyniku udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej nie 

następuje poprawa jego funkcjonowania w szkole, Dyrektor, za zgodą rodziców, występuje do 

publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy 

problemu, w celu jego rozwiązania. 

7. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni. Przy planowaniu udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej dla tych uczniów uwzględnia się również zalecenia zawarte w 

tych orzeczeniach czy opiniach. 



 

§ 34d. 

1. Uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy szkoła obejmuje kształceniem specjalnym. 

2. Szkoła organizując kształcenie specjalne zapewnia: 

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

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

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 34b; 

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

możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne 

i socjoterapeutyczne ( Dyrektor powierza prowadzenie tych zajęć nauczycielom i specjalistom 

posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia). 

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

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

3. W zależności od rodzaju niepełnosprawności ucznia organizuje się kształcenie i wychowanie, 

które umożliwia mu naukę w dostępnym dla niego zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, 

rewalidację, resocjalizację oraz zapewnia mu specjalistyczną pomoc i opiekę. 

4. Planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z 

nauczycieli i specjalistów prowadzących z nim zajęcia. Pracę zespołu koordynuje wychowawca 

oddziału, do którego uczęszcza uczeń bądź nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z 

uczniem, wyznaczony przez Dyrektora szkoły. 

5. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym, przy czym o terminie 

spotkania każdorazowo Dyrektor informuje pisemnie rodziców ucznia/ pełnoletniego ucznia, 

gdyż mają oni prawo uczestniczyć w tym spotkaniu. W spotkaniach zespołu mogą także 

uczestniczyć: 

1) na wniosek Dyrektora przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej lub pomoc 

nauczyciela; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców / pełnoletniego ucznia inne osoby w szczególności lekarz, 

psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

6. Należy pamiętać, że osoby biorące udział w spotkaniu obowiązane są do nieujawniania 

poruszanych spraw, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, 

specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w tym 



 

spotkaniu. 

7. Zespół, o którym mowa w ust. 4, opracowuje dla ucznia objętego kształceniem specjalnym 

indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) zwany dalej „ programem”, który 

zawiera: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia, przez zastosowanie odpowiednich metod i form 

pracy; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z 

uczniem, ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania w tym na komunikowanie się 

ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających alternatywnych metod komunikacji oraz 

wzmocnienie jego uczestnictwa w życiu szkoły w tym, w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze 

socjoterapeutycznym; 

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

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez Dyrektora szkoły 

zgodnie z przepisami; 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, specjalnymi ośrodkami szkolno- wychowawczymi, 

młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia, a także zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia; 

7) w przypadku uczniów niepełnosprawnych rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji 

kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia; 



 

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z uczniem 

lub w grupie liczącej do 5 uczniów. 

8. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych. 

9. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny opracowywany jest na okres, na jaki zostało 

wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

10. Na podstawie opracowanego programu dostosowuje się program nauczania do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych. 

11. Zespół, o którym mowa w ust. 4, co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 

efektywności programu oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

12. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki: 

1) o jeden rok - na I etapie edukacyjnym; 

2) o dwa lata - na II etapie edukacyjnym. 

13. Z wnioskiem o wydłużenie okresu nauki dla ucznia mogą wystąpić: rodzic ucznia, wychowawca 

klasy, nauczyciele lub specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 

14. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego składany jest do zespołu, o którym mowa w ust. 4 

niniejszego paragrafu. 

15. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu 

podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu: 

1) opinii zespołu, o którym mowa w ust. 4, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi 

okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

2) zgody rodziców ucznia/ pełnoletniego ucznia. 

16. Decyzje, o których mowa w ust. 15 podejmuje się: 

1) na I etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III; 

2) na II etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII. 

17.  Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia. 

18. Uczniom niepełnosprawnym szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

19. W przypadku, gdy kształceniem specjalnym objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o 



 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm w tym zespół Aspergera lub 

niepełnosprawności sprzężone , zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zawartych 

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego): 

1) specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w 

celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub 

2) pomoc nauczyciela. 

20. Nauczyciele, o których mowa w ust. 19: 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w 

programie; 

3) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami 

niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznym; 

4) udzielają pomocy nauczycielom i specjalistom w doborze form i metod pracy z uczniami 

niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznym; 

5) prowadzą zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne. 

21. Szczegółowe warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym określa Rozporządzenie MEN. 

§ 34e. 

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań Dyrektor 

szkoły może, na wniosek lub za zgodą rodziców (lub pełnoletniego ucznia), oraz po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno- pedagogicznej, zezwolić uczniowi na 

indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela- opiekuna. 

2. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku 

nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia. 

4. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 

1) uczeń niepełnoletni (za zgodą rodziców); 

2) rodzice ucznia (niepełnoletniego); 

3) uczeń pełnoletni; 

4) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy wniosek  

(za zgodą rodziców)/ pełnoletniego ucznia. 



 

5. Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki, odbywa 

się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia, 

natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych, organizowanych zgodnie z w/w przepisami. 

6. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach określonych w 

Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny 

program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. 

§ 34f. 

1. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas wskazany w orzeczeniu o potrzebie 

indywidualnego nauczania oraz w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w tym 

orzeczeniu. 

3.  Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zakres i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania przy czym Dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia/ pełnoletniego 

ucznia w zakresie czasu prowadzenia tych zajęć. 

4. Indywidualne nauczanie organizuje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w 

sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 35. 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych. 

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

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa 

Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw 

oświaty oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych. 

§ 36. 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły Dyrektor tworzy stanowisko 

Wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego Dyrektor opracowuje szczegółowy 

przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności. 



 

2. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 

Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora. 

§ 37. 

1. Dyrektor tworzy stanowisko kierownicze – głównego księgowego. 

2. Do zadań głównego księgowego należy: 

1) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej; 

2) nadzór nad środkami pieniężnymi wszystkich organizacji szkolnych; 

3) organizowanie pracy finansowej. 

3. Szczegółowy zakres czynności głównego księgowego określa Dyrektor szkoły. 

§ 38. 

1. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

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

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka, w szczególności tych uzdolnionych, jak i tych z różnymi trudnościami  

i niepowodzeniami szkolnymi; 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych dzieci, 

b) współdziałania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi 

wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (w tym zdrowotnych) oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 



 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo –  

profilaktyczny szkoły; 

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły, 

planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania; 

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na 

początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego; 

4) kształtowanie osobowości ucznia; 

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

pielęgniarką; 

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, materialnej i socjalnej; 

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo; 

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami; 

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, 

egzekwowanie obowiązku szkolnego; 

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia; 

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach 

zajęć dodatkowych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych; 

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami; 

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość  

na terenie klasy, szkoły; 

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn 

niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w 

porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami 

ucznia; 

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań 

profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych; 

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania 

zasad bhp w szkole i poza nią; 

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych 

i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, 

sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych; 

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami 

Dyrektora szkoły; 



 

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem 

wychowawczym – programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, planu 

wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu 

imprez klasowych i szkolnych; 

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 

2. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej  

i psychologiczno – pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, 

pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno – pedagogicznej, zespołów wychowawczych, 

doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji Dyrektora szkoły w następujących 

przypadkach: 

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy; 

2) w wyniku decyzji Dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi. 

 Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana 

wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

4. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem pedagoga 

szkolnego i klasowej Rady Rodziców. 

5. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do Dyrektora szkoły, którego 

decyzja jest ostateczna. 

§ 39. 

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

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

z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

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

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; 

3. Do zadań nauczyciela należy: 

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania; 

3) właściwie organizować proces nauczania; 

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowych zasadach oceniania; 

dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy; 



 

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć dodatkowych oraz 

wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów BHP i zarządzeń Dyrektora szkoły 

w tym zakresie; 

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować 

wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności; 

7a) rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów, określać mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów oraz przyczyny ich niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich 

funkcjonowaniu i uczestnictwie w życiu szkoły; 

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów; 

9) indywidualizować proces nauczania; 

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

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

4. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań; 

2) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów; 

3) pomocy przy wystawieniu oceny zachowania - konsultuje się z wychowawcą oddziału, który 

decyduje o ocenie ostatecznej; 

4) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów. 

5.  Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi szkoły program nauczania do danych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program 

nauczania. 

6. Nauczyciel może decydować o realizacji programu nauczania z lub bez podręcznika, materiału 

edukacyjnego czy ćwiczeniowego. 

7. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie Nauczyciela oraz 

odpowiedzialności porządkowej wynikającej z art. 108 Kodeksu pracy. 

8. Nauczyciel odpowiada za: 

1) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz prawidłowy przebieg 

procesu dydaktycznego; 

2) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie wszelkich form 

działalności dydaktyczno- wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, zajęć bibliotecznych, w 

czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu, w czasie 

różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę; 



 

3) skutki wynikłe z braku osobistego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na wszelkich 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnionych przez nauczyciela dyżurów; 

4) powierzony mu (z obowiązkiem zwrotu) sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne; 

5) zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły- wynikające z nieporządku, braku nadzoru, 

zabezpieczenia. 

6) W ramach godziny dostępności nauczyciele zobowiązani są do: 

a) nauczyciel obowiązany jest do dostępności w  szkole w celu udzielania uczniom i ich 

rodzicom konsultacji wg potrzeb, 

b) nauczyciele udzielają konsultacji w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, 

c) udział uczniów i ich rodziców w konsultacjach jest dobrowolny, 

d) konsultacje mogą być grupowe i indywidualne, 

e) szczegółowy harmonogram i zakres konsultacji dla uczniów / wychowanków i ich rodziców 

jest ustalany w każdym roku szkolnym i podawany do wiadomości nauczycieli, uczniów i ich 

rodziców. 

§ 40. 

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

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i możliwości 

psychofizycznych oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

1a) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych; 

1b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

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

1c) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

1d) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

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

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

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

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

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

i nauczycieli, 



 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczo – profilaktycznego, 

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

i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia, 

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

w trudnej sytuacji życiowej, 

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki, 

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji, 

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

12) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, 

13) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gołdapii poradniami 

specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących, 

14) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo- 

wychowawczymi. 

2. Do zadań pedagoga specjalnego, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy 

w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w: 

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia 

aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i 

ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci; 



 

2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom; 

5) współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zależności od potrzeb, z 

innymi podmiotami funkcjonującymi na tym polu; 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego. 

3. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

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

i pisma; 

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

logopedycznej; 

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

nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 

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

współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

6) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji; 

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

§ 40a. 



 

Pedagog szkolny realizując zadania z zakresu doradztwa zawodowego: 

1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją 

doradztwa zawodowego; 

2) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) opracowuje program doradztwa zawodowego we współpracy z innymi nauczycielami, 

wychowawcami i specjalistami; 

4) wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów, w zakresie realizacji działań określonych 

w programie; 

5) koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną w szkole, w tym gromadzenie, 

aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

6) współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

7) wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 40b. 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu monitorowania efektów oddziaływań 

terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z ich rodzicami; 

5) wspieranie nauczycieli innych specjalistów zatrudnionych w szkole w rozpoznawaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

§ 40c. 

1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 



 

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

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

jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości zwierzchnikami, podwładnymi oraz 

współpracownikami; 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu 

działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy. 

2. W zakresie nieregulowanym ustawą o pracownikach samorządowych mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Pracy. 

3. Pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej wynikającej z art. 108 

Kodeksu pracy. 

§ 41. 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

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

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania  

u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

5) udzielanie informacji bibliotecznych; 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego; 

8) inspirowanie uczniow i nauczycieli do poszerzania wyborów czytelniczych; 

9) informowanie nauczycieli o poziomie czytelnictwa uczniów; 

10) organizowanie różnych działań na rzecz podniesienia poziomu czytelnictwa, np. projektów, 

konkursów, aktualizowanie zasobów biblioteki. 

2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania: 

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców; 

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej; 

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką; 



 

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego; 

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich 

zamiłowań i uzdolnień; 

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze; 

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości  

o zachowanie zdrowia; 

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność; 

9) współpracują z nauczycielami i rodzicami pod kątem jednolitego oddziaływania 

wychowawczego; 

10) zapewniają opiekę uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii; 

11) wykonują inne polecenia przełożonego związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą; 

12) dbają o estetyczny wygląd sali; 

13) wdrażają uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy i zachowania czystości; 

14) utrzymują kontakty z wychowawcami klas i rodzicami, opracowują plan pracy oraz prowadzą 

wymaganą dokumentację. 

§ 42. 

(uchylony) 

§ 43. 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje lider zespołu powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu. 

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego 

oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych; 

3) ustalenie i przedstawienie Dyrektorowi szkoły programu nauczania do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny oraz ich 

modyfikowanie w miarę potrzeb; 

4) przedstawienie Dyrektorowi szkoły propozycji: 

a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej 

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka 

obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy I- III, 

b) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla 

uczniów klas IV- VIII, 



 

c) materiałów ćwiczeniowych. 

5) uwzględnianie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów przy wyborze 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 

niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym; 

6) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania 

wyników nauczania; 

7) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego; 

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

4.  Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 

5, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia 

propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach 

danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym 

– po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

5.  Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może: 

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany 

materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału 

edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; 

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe. 

§ 44. 

1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów 

wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów. 

2. W skład zespołu wchodzą: pedagog oraz wychowawcy poszczególnych oddziałów klasowych. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący- pedagog szkolny. 

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów; 

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły; 

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych Radzie Pedagogicznej; 

4) opracowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i jego stała ewaluacja. 

 

Rozdział 6 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 

§ 45. 



 

1. Rodzice mają obowiązek wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę 

rodziny. 

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

zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

1a) wspieranie procesu nauczania i wychowania; 

1b) systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy; 

2) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją 

i innymi przejawami patologii społecznej; 

3) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

5) informowania Dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami 

kraju; 

6) zapewnienia dziecku realizującemu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub 

obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, warunków nauki określonych w tym 

zezwoleniu; 

7) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu 

edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu; 

8) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze 

szkoły. 

§ 46. 

(uchylony) 

§ 47. 

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów 

konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają 

prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

2) porad pedagoga szkolnego; 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny; 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami 

(dyżury pedagogiczne, zebrania). 



 

2. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w klasie; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszej 

wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczo- profilaktycznym, 

zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania); 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn trudności w nauce; 

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

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 

prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin Rady Rodziców. 

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do Dyrektora szkoły o zmianę 

wychowawcy klasy. 

 

Rozdział 7 

Uczniowie szkoły 

§ 48. 

1. Dziecko, które kończy 7 lat, zostaje objęte obowiązkiem szkolnym, który trwa do ukończenia 

szkoły podstawowej (nie dłużej niż do 18 roku życia). 

2.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców, może odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego przez dziecko o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w 

którym dziecko kończy 7 lat. 

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Dyrektor 

szkoły może odroczyć (na wniosek rodziców) rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego w 

danym roku szkolnym, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 9 lat. Wniosek, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat 

następnie można złożyć go ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

4. Na wniosek rodziców Dyrektor może również zezwolić (w drodze decyzji) na spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. 

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na 

podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej 



 

obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem.(za 

wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym). 

§ 48a. 

1. Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 

należy do zadań Dyrektora. 

2. W przypadku przyjęcia dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły (spełniającego obowiązek 

szkolny) Dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania Dyrektora szkoły w obwodzie, 

której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego. 

§ 48b. 

1. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor (za wyjątkiem 

kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu). 

2. W sytuacji, gdy przyjęcie kandydata, o którym mowa w ust. 1 będzie wymagało przeprowadzenia 

zmian organizacyjnych szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor może 

przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

§ 48c. 

1. Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowani są kandydaci, którzy w danym 

roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku 

szkolnego. 

2. Do klasy I przyjmuje się : 

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia rodziców tych 

dzieci; 

2) na wniosek rodziców- dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole może również rozpocząć dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli: 

1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub 

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię 

psychologiczno- pedagogiczną. 

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły oraz kandydaci, o których mowa w ust. 3 mogą 

być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal 

dysponuje wolnymi miejscami. 

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły 

6. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 

informatycznych. 



 

7. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

(terminy składania dokumentów) do szkoły określa organ prowadzący. 

8. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Uchwała Rady Gminy Gołdap. 

9. Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do kandydatów posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły. 

10. Dziecko przybywające z zagranicy przyjmowane jest do szkoły na zasadach i w trybie 

postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich. Jeżeli przyjęcie tego dziecka 

odbywa się w trakcie roku szkolnego o jego przyjęciu decyduje Dyrektor. 

11. Przyjmowanie uczniów z zagranicy oraz przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej, szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej czy szkoły niepublicznej nieposiadającej 

uprawnień szkoły publicznej tego samego lub innego typu reguluje rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 

będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w 

systemach oświaty innych państw oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły 

publicznej tego samego typu. 

§ 49. 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego 

stroju (nie może mieć wulgarnych i obraźliwych nadruków). 

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy: 

1) dziewczęta: biała koszula, ciemne spodnie lub spódnica; 

2) chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie. 

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy. 

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach 

niepozostawiającej śladów. 

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu  

i bezpieczeństwu. 

§ 50. 

1. (uchylony). 

2. Uczeń ma także prawo do: 

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

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



 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

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

5) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pomocy stypendialnej, doraźnej, 

rzeczowej; 

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

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

oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

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

biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych; 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

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

11a) dostosowania warunków pisania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i własnych możliwości 

na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców; 

11b) ochrony danych osobowych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów 

psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status 

ucznia nietykalności osobistej); 

11c) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela; 

12) udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w przypadku trudności w nauce; 

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

przewozu do szkoły; 

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

w życiu klasy i szkoły; 

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 

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

wyborcze); 

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

sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej 

podstawowych praw uczniów. 

§ 51. 

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy; 

2) Dyrektora szkoły. 



 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw 

ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka. 

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie. 

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. 

§ 52. 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych 

regulaminach, a w szczególności: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; 

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem 

swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania 

na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do 

sali, w której się one odbywają; 

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: 

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, 

b) nie rozmawiać z innymi uczniami, 

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela; 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez 

nauczyciela do wykonania w domu; 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia dodatkowe; 

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych  

– usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; 

usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub 

złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka; 

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności; 

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu; 

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

10) dbania o piękno mowy ojczystej; 

11) okazywania szacunku kolegom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c) szanować poglądy i przekonania innych, 

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka, 



 

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych  

w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu; 

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, w szczególności do nie 

palenia tytoniu (e-papierosów) i nie picia alkoholu; 

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających; 

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu; 

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone 

mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są 

osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu 

nowego mienia; 

17) (uchylony). 

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez 

Dyrektora szkoły. 

§ 52a. 

1. Uczniowi zabrania się: 

1) samowolnego opuszczania szkoły w czasie zajęć objętych planem lekcji; 

2) samowolnego opuszczania swojego miejsca w trakcie lekcji; 

3) spożywania na lekcji posiłków oraz żucia gumy; 

4) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na wszystkich 

zajęciach edukacyjnych - w przypadku złamania zakazu przez ucznia, nauczyciel zabezpiecza 

telefon bądź inne urządzenia elektroniczne do momentu odebrania go przez rodzica. 

Notoryczne łamanie zakazu skutkuje obniżeniem oceny zachowania; 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone telefony komórkowe, urządzenia 

elektroniczne oraz inne wartościowe przedmioty. 

§ 53. 

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców; 

3) pochwałę ustną Dyrektora szkoły; 

4) dyplom uznania; 

5) nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców. 

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce; 

2) aktywny udział w życiu szkoły; 



 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych; 

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole. 

3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do 

Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 

dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły. 

§ 54. 

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

2. Uczeń może zostać ukarany za: 

1) lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych; 

2) nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach lekcyjnych; 

3) niszczenie mienia szkolnego; 

4) niewłaściwe zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów; 

5) naruszenie godności ludzkiej, a w szczególności spowodowanie trwałego uszczerbku na 

zdrowiu. 

6) posiadanie i używanie środków uzależniających; 

7) zamierzone zaplanowane działanie stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia własnego lub 

innych uczniów - materiały wybuchowe, rozpylanie gazów; 

8) kolizje z prawem poza szkołą zgłoszone przez policję; 

9) spożywanie alkoholu. 

3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i 

inni pracownicy szkoły. 

4. Uczeń może ponieść następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy; 

2) upomnienie ustne Dyrektora szkoły; 

3) pisemne upomnienie Dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy; 

4) nagana Dyrektora szkoły; 

5) kara przeniesienia do równoległej klasy; 

6) przeniesienie do innej szkoły, a w przypadku ucznia pełnoletniego skreślenie z listy uczniów. 

§ 55. 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek Dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony 

przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. Wniosek do kuratora zostaje skierowany, gdy: 

1) zastosowanie kar z § 54 ust. 4 p. 1–5 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia; 

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



 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 uczeń pełnoletni może zostać skreślony z listy 

uczniów. Procedura w tym wypadku wygląda następująco: 

1) nauczyciel przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie skreślenia z listy 

uczniów. Przygotowaną dokumentację wnioskodawca przekazuje Dyrektorowi szkoły; 

2)  Dyrektor bada, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w statucie szkoły jako przypadek, 

za który można ucznia skreślić z listy uczniów; 

3)  Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z dokumentacją, przedstawia wniosek o skreślenie z listy 

uczniów do zaopiniowania Samorządowi Uczniowskiemu. Samorząd wyraża swoją opinię na 

piśmie; 

4)  Dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, a w protokole z posiedzenia powinny się 

znaleźć wszystkie informacje, mające wpływ na podjęcie uchwały o skreśleniu ucznia z listy 

uczniów; 

5) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Może wybrać dowolnego nauczyciela z 

Rady Pedagogicznej, przedstawiciela samorządu uczniowskiego lub innego ucznia; 

6) Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować, czy: 

a) wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, 

b) uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi, 

c) prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, 

d) udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp., 

7) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów; 

8)  Dyrektor bada zgodność uchwały Rady Pedagogicznej z przepisami prawa oświatowego, po 

czym podejmuje na piśmie decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów; 

9) uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora do organu wskazanego w 

pouczeniu zawartym w decyzji (kuratora oświaty), za pośrednictwem Dyrektora szkoły, w 

ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia (nie zaś wydania) decyzji; 

10) przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu; 

11) jeżeli uczeń wniesie odwołanie, Dyrektor szkoły w terminie 7 dni ustosunkowuje się do niego, 

przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada nowe fakty; 

12) jeśli Dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie; 

13) jeśli Dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany przesłać 

odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, który ponownie 

bada sprawę. Decyzja wydana przez kuratora oświaty może być przez stronę zaskarżona do 

sądu administracyjnego; 



 

14) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do czasu 

otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności 

15) rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się w przypadkach: 

a) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, 

b)  dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, 

c) ze względu na ważny interes społeczny, 

d)  ze względu na wyjątkowy interes strony. 

16) rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W 

tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie. 

§ 56. 

1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu 

wobec niego kary. 

2. Kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Mogą być zastosowane 

wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do 

przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego. 

§ 57. 

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego 

odwołania do Dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje 

odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu. 

2. Od kar nałożonych przez Dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego 

pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w termini 

7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii 

Rady Pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. 

 

Rozdział 8 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

§ 58. 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 

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



 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 

norm etycznych oraz wypełniania obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. Narzędziem 

ułatwiającym to ocenianie jest karta zachowania ucznia, na której wychowawca notuje na bieżąco 

punkty dotyczące zachowania ucznia. 

3a. Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie; 

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

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

4) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

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. 

§ 59. 



 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych w terminie: 

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista 

obecności, 

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych  

z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na 

najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w ust. 1 pkt 3 lit. a i b. 

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie: 

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym; 

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim 

zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności. 

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

obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na 

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

sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole. 

§ 60. 

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

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do 

zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniom i ich rodzicom.. 



 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według następujących 

zasad: 

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez 

nauczyciela; 

2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym 

danego przedmiotu. 

6. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. 

7. Nauczyciel omawia sprawdzone i ocenione prace (ogólnie) z odwołaniem do zakresu treści, które 

obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali 

uczniowie oraz udzieleniu wskazówek, w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy 

dalej się uczyć, aby pokonać trudności. 

8. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępniał 

sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danej klasie – obowiązkiem 

nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie 

najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z 

uczniem. 

9. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem 

uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych. 

10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę. 

11. Uzasadnienie to powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym 

po wniesieniu prośby. 

12. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy z jego strony; 

2) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć; 

13. W przypadku uzasadniania rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciel powinien 

odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania. 

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu również dokumentację 

dotyczącą: 

1) egzaminu klasyfikacyjnego; 

2) egzaminu poprawkowego; 

3) zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej lub 



 

4) inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia. 

15. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji, o której mowa w ust. 14 

odbywa się na pisemny wniosek skierowany do Dyrektor szkoły. 

16.  Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie 

uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji, o której mowa w ust. 14. Dokumentacja ta 

udostępniana jest w obecności Dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego nauczyciela w 

terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 

§ 61. 

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych oraz dostosowuje 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej) o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej (poradni specjalistycznej), wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na 

podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3, który objęty 

jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego- na podstawie tej opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia: 

1) z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, 

specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub 

zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym; 

2) z realizacji informatyki lub wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości 

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

3) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, ma 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń 



 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć informatyki lub wychowania fizycznego 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

4.  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

zwalnia ucznia, do końca danego etapu edukacyjnego, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego- na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej (poradni 

specjalistycznej), z której wynika potrzeba takiego zwolnienia. 

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, może również nastąpić w przypadku ucznia, który posiada 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania- na 

podstawie tego orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona” . 

§ 61a. 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 

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

uczyć. 

§ 62. 

1. W klasach I– III, oceny bieżące z zajęć edukacyjnych (obowiązkowych oraz dodatkowych) ustala 

się w stopniach według następującej skali: 

1) wspaniale 6; 

2) bardzo dobrze 5; 

3) dobrze 4; 

4) dość dobrze 3; 

5) słabo 2; 

6) bardzo słabo 1. 



 

2. W klasach IV– VIII bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

(obowiązkowych oraz dodatkowych) ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący– 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

3. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: 

+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym. 

4. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym 

brzmieniu. 

5. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

szkolne w stopniach w skali procentowej: 

1) stopień celujący (6) oznacza, że uczeń zdobył 95% -100 % punktów; 

2) stopień bardzo dobry (5) oznacza 86% - 94%; 

3) stopień dobry (4) oznacza 71% -85 %; 

4) stopień dostateczny (3) oznacza 51% - 70%; 

5) stopień dopuszczający (2) oznacza 31 % - 50 %; 

6) stopień niedostateczny (1) oznacza 0 % -30 %. 

6. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach 

oceniania. 

7. W klasach IV-VIII bieżącemu ocenianiu podlegają: 

1) poziom opanowania przez ucznia umiejętności przewidzianych programem; 

2) posiadana przez ucznia wiedza; 

3) prace klasowe; 

4) testy; 

5) kartkówki z trzech ostatnich tematów; 

6) prace domowe; 

7) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

8) wypowiedzi ustne; 

9) prace w zespole; 

10) testy sprawnościowe; 

11) prace plastyczne i techniczne; 



 

12) działalność muzyczna i informatyczna. 

7a. Praca klasowa rozumiana jest jako zaplanowana przez nauczyciela dłuższa samodzielna pisemna 

praca kontrolna uczniów przeprowadzana w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu 

sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmująca materiał większy niż z trzech lekcji. 

7b. W jednym tygodniu mogą być najwyżej 3 prace klasowe, zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, a uzyskana ocena powinna być wpisana do dziennika lekcyjnego. 

7c. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, 

to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem. 

8. (uchylony). 

9. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości  

i umiejętności edukacyjnych ucznia. 

10. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni. 

11. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka podczas wywiadówek, 

zebrań oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem. 

§ 63. 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjnazachowania uwzględnia w szczególności: 

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. 

2. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV- VIII ustala się wg 

następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk 

zawartych w karcie zachowania ucznia. 



 

5. Oceny śródrocznej i rocznej zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy po zsumowaniu 

punktów ze sprawowania notowanych w Karcie zachowania ucznia oraz po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej(poradni specjalistycznej). 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8. Ustalona przez wychowawcę roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest ostateczna z 

zastrzeżeniem § 68. 

§ 64. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim 

tygodniu przed feriami zimowymi. 

3. (uchylony). 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych w szkole; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 

7. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi z zastrzeżeniem ust. 10. 

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

postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 



 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

9. Począwszy od klasy IV śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się wg skali, o której mowa w § 62 ust. 2. 

10. Ocenę z religii (etyki) wystawia się zgodnie ze skalą, o której mowa w § 62 ust. 2, umieszcza 

się ją na świadectwie szkolnym bezpośrednio pod oceną zachowania i nie ma ona wpływu na 

promowanie ucznia do następnej klasy. 

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki bierze się pod uwagę 

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

tych zajęć, przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego dodatkowo należy brać pod uwagę 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu 

szkolnego i kultury fizycznej. 

12. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

13. Klasyfikacji śródrocznej i rocznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno- terapeutycznym. 

14. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat 

lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących 

poszczególne zajęcia edukacyjne z zastrzeżeniem ust. 16. 

16. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia w formie klasowo- lekcyjnej (po ewentualnej uwzględnieniu opinii 

nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru). 

17. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

18. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do 

oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

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

uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę 

możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

20. Ustalona ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z zastrzeżeniem § 68 i § 69 niniejszego statutu. 

§ 65. 



 

1. Nie później niż na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy informują uczniów i rodziców o 

przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis w odpowiednim miejscu dziennika: 

1) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć 

ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym 

długopisem (w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej) oraz w odpowiednim miejscu 

dziennika na 30dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

2) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę 

wpisaną przez wychowawcę w dzienniku lekcyjnym długopisem (w kolumnie poprzedzającej 

wpis oceny rocznej) na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez powiadomienia rodziców przez uczniów, 

wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na stronie 

internetowej szkoły. 

3. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania: 

1) w ciągu 7 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym 

wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień); 

2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera: 

a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej, 

b) termin podwyższenia; 

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel; 

4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych 

i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

zebraniem Rady Pedagogicznej; 

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia  

roku szkolnego. 

4. Na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele ustalają  

i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca 

klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

§ 66. 



 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 

te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

1a. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia jego rodziców o zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3a. Termin egzaminu Dyrektor ustala uczniem i jego rodzicami przy czym przeprowadza się go nie 

później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

3b. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w terminie, o którym 

mowa w ust. 5, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym ustalonym przez Dyrektora 

szkoły. 

3c. Uczeń, który nie stawił się, bez usprawiedliwienia, w uzgodnionych terminach na egzamin 

klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 

3d. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych, natomiast egzamin z pozostałych zajęć 

edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3e. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również: 

1) uczeń realizujący indywidualny tok nauki; 

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

3f. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania. 

3g. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia (w charakterze 

obserwatorów). 

4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

6. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna z zastrzeżeniem § 68. 



 

7. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

§ 67. 

(uchylony) 

§ 68. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 

dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

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

wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

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

3a. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3b. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3c. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem, przy czym nie może on 

przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

3d. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w 

ust. 3 pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem pełnoletnim/ rodzicami 

niepełnoletniego ucznia. 

3e. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji 

zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 



 

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 

dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 69. 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę 

klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do 

egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

1a. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z 

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

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

1b. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

1c. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

Dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty. 

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

wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

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

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna (z 

zastrzeżeniem § 68 ust. 6.). 

§ 70. 

1. Uczeń klasy I– III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 



 

klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców 

ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może 

postanowić  

o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, 

jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. W klasach IV - VIII uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne 

z zastrzeżeniem § 69 ust. 5. 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej czy ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji 

programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania 

dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę z 

zastrzeżeniem § 69 ust. 5. 

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

zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

9. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej/ 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub kończy 

szkołę z wyróżnieniem. 

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

wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 



 

11. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i 

przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty. 

12. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 

75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

13. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 11, powtarza ostatnią klasę i 

przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym, w którym tę klasę powtarza. 

§ 70a. 

1. Egzamin 8-klasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie 

ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie. 

2. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany będzie z 

trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i 

matematyki. 

3. Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden z 

przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 

4. Wyniki uzyskane na egzaminie 8-klasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą określić poziom 

kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, 

będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia. 

5. Uczeń będzie przystępował do egzaminu 8-klasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego 

uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Wyniki egzaminu 8-klasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej, 

obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz – od roku 

szkolnego 2021/2022 – wynik z jednego wybranego przedmiotu spośród: historii, biologii, 

chemii, fizyki, geografii. 

7. Przystąpienie do egzaminu 8-klasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym egzaminie będą 

stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

8. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty określa ustawa o systemie 

oświaty i wydane na jej podstawie akty wykonawcze w tym zakresie oraz ustawa Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. 

 

 

§ 70b. 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej 



 

tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w 

terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty czy informacji o szczegółowych wynikach tego egzaminu. 

2. Podczas dokonywania wglądu: 

1) zapoznaje się ucznia lub jego rodziców z zasadami oceniania rozwiązań zadań; 

2) uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać zdjęcia pracy egzaminacyjnej. 

3. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów przyznanych 

przez egzaminatora. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dokonania wglądu. 

§ 70c. 

W sprawach oceniania, klasyfikowania i promowania nieuregulowanych w Statucie zastosowanie 

mają przepisy ustawy o systemie oświaty rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania. 

 

Rozdział 9 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

§ 71. 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez 

szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, 

wejścia na rynek pracy oraz złagodzenia startu zawodowego młodzieży. 

2. Organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej im. 

Michała Kajki w Grabowie zajmuje się koordynator – nauczyciel przedmiotu doradztwo 

zawodowe. 

3. Praca koordynatora w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego ma 

charakter planowych działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami  

i nauczycielami. 

§ 72. 

1. Głównym celem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej 

im. Michała Kajki w Grabowie jest wsparcie uczniów w wyborze dalszej drogi kształcenia, 

poznania własnych predyspozycji i zainteresowań, zdolności i kreatywności oraz możliwości 

uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. 

Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: 

1) pomoc uczniowi w wyborze szkoły średniej; 

2) wskazanie możliwości rozwoju z wykorzystaniem osobistego potencjału ucznia; 



 

3) wskazanie realnej oferty dalszego kształcenia się; 

4) motywowanie ucznia do dalszej nauki oraz rozwoju zawodowego; 

5) współpraca z rodzicami w podejmowaniu przez ucznia trafnych decyzji zawodowych; 

6) pomoc w poznaniu predyspozycji zawodowych ucznia; 

7) przygotowanie ucznia do wyboru zawodu; 

8) wspieranie rodziców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach doradczych 

mających na celu wspieranie rozwoju zawodowego uczniów. 

2. Adresaci Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej im. 

Michała Kajki w Grabowie. 

Adresatami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego są: 

1) uczniowie; 

2) rodzice; 

3) nauczyciele. 

3. Osoby odpowiedzialne za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

Osobami realizującymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) szkolny doradca zawodowy; 

3) wychowawcy; 

4) nauczyciele. 

4. Zadania osób odpowiedzialnych za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego: 

1) Dyrektor szkoły: 

a) organizacja pracy (stworzenie warunków do prowadzenia zajęć), 

b) współpraca ze środowiskiem (Poradnia PP, Powiatowy Urząd Pracy, branżowa szkoła, 

technikum, liceum ogólnokształcące, pracodawcy), 

c) współpraca z osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań i celów WSDZ, 

d) ewaluacja realizacji, 

e) nadzór nad pracą doradcy zawodowego WSDZ; 

2) Szkolny doradca zawodowy: 

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 



 

c) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery 

i podjęcia roli zawodowej, 

d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę, 

e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

3) Wychowawcy klas: 

a) rozpoznanie potencjału uczniów, 

b) wspomaganie rodziców w rozwijaniu zainteresowań ich dzieci, 

c) współpraca z PPP (predyspozycje zawodowe), 

d) zbieranie informacji o zapotrzebowaniach uczniów na informacje zawodowe, 

e) systematyczna współpraca z rodzicami uczniów w zakresie doradztwa zawodowego; 

4) Nauczyciele przedmiotów: 

a) przekazywanie informacji zwrotnej wychowawcy na temat zainteresowań i postępów w 

danej dziedzinie wiedzy, 

b) organizowanie kół zainteresowań służących rozwojowi zawodowemu, 

c) zbieranie informacji – ranking najbardziej pożądanych zawodów, 

d) informowanie o specyfice poszczególnych zawodów w ramach nauczanych przedmiotów, 

e) praca metodą projektu w ramach WSDZ (tworzenie prezentacji, tłumaczenie tekstów, 

redagowanie dziennikarskich form wypowiedzi itp). 

5. Zadania realizowane w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w klasie 

VII i VIII: 

1) poznanie siebie, swoich zainteresowań, słabych i mocnych stron, predyspozycji zawodowych; 

2) informacja zwrotna dla uczniów i rodziców o zainteresowaniach i potrzebach dzieci; 

3) dostarczanie informacji o istniejących zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy; 

4) kształcenie umiejętności planowania kariery; 

5) prezentacje zawodów; 

6) ścieżki kształcenia. 

6. Metody pracy: 



 

1) pogadanki; 

2) warsztaty psychologiczne; 

3) lekcje zawodoznawcze; 

4) spotkania zawodowe; 

5) konkursy; 

6) ankiety. 

6a. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego, który określa: 

1) tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych określonych w załączniku do 

rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego; 

2) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w 

szczególności przez organizację spotkań z rodzicami; 

3) terminy realizacji działań; 

4) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań; 

5) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań. 

7. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego odbywać się będzie poprzez: 

1) kontrola dokumentacji szkolnej; 

2) przeprowadzenie i analiza ankiet dla uczniów; 

3) zapoznanie się ze sprawozdaniami szkolnego doradcy zawodowego; 

4) kontrole bieżące wykonanych zadań w ramach WSDZ; 

5) monitorowanie losów absolwentów gimnazjum. 

 

Rozdział 9a 

Organizacja i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego 

§ 72a. 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 7 lat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do oddziału przedszkolnego może zostać przyjęte 

dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem 

przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej niż do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 



 

4. Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły może zezwolić (w drodze decyzji) na spełnianie przez 

dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym. 

§ 72b. 

1. Przyjmowanie dzieci do publicznego oddziału przedszkolnego odbywa się po przeprowadzeniu 

postepowania rekrutacyjnego. 

2. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor (za 

wyjątkiem dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu). 

3. Postepowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkołyna wniosek 

rodzica kandydata. 

4. Postepowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. 

§ 72c. 

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Gołdap. 

2. W przypadku gdy liczba kandydatów, o których mowa w ust., przekracza liczbę wolnych miejsc, 

przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 

3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy oraz kandydaci, o których mowa w § 72a ust. 2, 

mogą zostać przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postepowania 

rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

4. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (terminy 

składania dokumentów) do oddziałów przedszkolnych określa organ prowadzący. 

5. Dzieci niebędące obywatelami polski są przyjmowane do oddziałów przedszkolnych na 

warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 

6. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest na podstawie ustawy prawo oświatowe 

oraz uchwały Rady Gminy Gołdap przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora szkoły. 

7. Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny 

deklarację o kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym oddziale. 

8. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym, odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo - wychowawczych rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi 

szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka. 

9. Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. 

§ 72d. 

1. W oddziale przedszkolnym realizowane są cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, 

uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego. 



 

2. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego 

rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z: 

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek  

w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z 

poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków  

i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową  

i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem o 

zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających 

się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych 

możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka; 

11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 



 

12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, 

inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości 

możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o 

nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych 

dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących  

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury  

i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego; 

17) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

3. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

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

zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich 

godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale 

przedszkolnym; 

3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, naukii wypoczynku 

oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci; 

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

możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi 

potrzebami i możliwościami; 

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy; 

6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka; 

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

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

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

potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna. 



 

§ 72e. 

1. Oddział przedszkolny umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i 

religijnej poprzez: 

1) przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich; 

2) wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych; 

3) rozwijanie wrażliwości moralnej; 

4) dbanie o kulturę języka polskiego; 

5) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka; 

6) ukazywanie wzorców osobowych wybitnych postaci historii i kultury, pracowników, 

rodziców; 

7) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny; 

8) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców; 

9) kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej; 

10) kultywowanie tradycji i obyczajów; 

11) zapoznanie z historią i symbolami narodowymi; 

12) wychowanie w duchu poszanowania symboli narodowych; 

13) przybliżanie tradycji i kultury regionu; 

14) stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających rozumieniu  

i przeżywaniu wartości uniwersalnych. 

2. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej realizowane jest 

poprzez: 

1) Wychowawczo - edukacyjne zajęcia grupowe; 

2) organizację imprez i uroczystości w oddziale przedszkolnym o charakterze patriotycznym; 

3) udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych; 

4) udział w ważnych dla środowiska lokalnego i regionu wydarzeniach. 

§ 72f. 

1. Organami oddziału przedszkolnego są: 

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie; 

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie; 

3) Rada Rodziców. 

2. Szczegółowe kompetencje tychże organów, zasady współpracy między nimi oraz sposoby 

rozwiązywania konfliktów są tożsame z zapisami rozdziału 3 niniejszego statutu. 

§ 72g. 



 

1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale prowadzona jest w oparciu  

o program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawa programową 

wychowania przedszkolnego. 

2. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący. 

3. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziale przedszkolnym przez 5 

godzin dziennie (od poniedziałku do piątku). 

4. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym (powyżej 5 godzin) i odpłatności 

za korzystanie z wyżywienia są ustalane przez organ prowadzący. 

5. Czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, 

zakres świadczeń udzielonych przez szkołę oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi 

reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami, a Dyrektorem. 

§ 72h. 

1. Organizację oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz organizacji 

szkoły, który oprócz informacji wymienionych w § 16a ust. 8 zawiera: 

1) liczbę oddziałów przedszkolnych; 

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych; 

3) tygodniowy wymiar zajęć religii prowadzonych w oddziale przedszkolnym; 

4) czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych. 

a. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

Dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, 

potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań 

rodziców. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala dla tego 

oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

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

4. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, 

zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności. 

5.  Dyrektor Szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela. 

6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej 

wskazane jest, aby jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przedszkolnym przez cały 

okres uczęszczania dziecka do oddziału. 

§ 72i. 

1. Podstawowe formy działalności oddziału przedszkolnego stanowią: 



 

1) zajęcia edukacyjne prowadzone z całą grupą; 

2) zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach; 

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce; 

4) zajęcia dodatkowe; 

5) spontaniczna działalność dzieci; 

6) prace porządkowe i samoobsługowe; 

7) współpraca z rodzicami, placówkami kulturalno-oświatowymi, instytucjami działającymi na 

rzecz dziecka, rodziny. 

2. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia i 

zainteresowania dzieci. Decyzję o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach podejmują rodzice. 

3. Na życzenie rodziców w oddziale przedszkolnym organizuje się naukę religii, zgodnie z 

odrębnymi przepisami. Dzieci uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych 

organizowanych w oddziale pozostają pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych 

zajęć. Dzieci nie uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką 

nauczyciela oddziału. 

4. Godzina prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym wynosi 60 minut. 

5. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas 

prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć rewalidacyjnych czy zajęć religii, powinien 

wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3- 4 lat- około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5- 6 lat- około 30 minut. 

§ 72j. 

1. Szkoła prowadzi w oddziałach przedszkolnych działania w zakresie doradztwa zawodowego 

obejmujące wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich 

zainteresowań i uzdolnień. 

2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego- przez nauczycieli prowadzących te 

zajęcia; 

2) w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci środowiska pracy 

w wybranych zawodach. 

 

 

§ 72k. 



 

1. Oddział przedszkolny organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej poprzez: 

1) diagnozowanie środowiska dzieci; 

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka  

i umożliwianie ich zaspokajania; 

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii dziecka; 

4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców  

i nauczycieli; 

5) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

6) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu; 

7) badanie dojrzałości szkolnej dziecka- w roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza 

się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.; 

8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2. Zadania szkoły, o których mowa w ust.1 realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami oraz podmiotami i organizacjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia). 

3. Szkoła organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej na zasadach określonych w § 34 oraz § 34a statutu. 

§ 72l. 

1. W ramach posiadanych możliwości szkoła udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

dzieciom oddziałów przedszkolnych w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

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

Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie ustala Dyrektor (na wniosek 

rodziców, z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, z której wynika 

potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie). 



 

4. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2niniejszego paragrafu trwa 45 minut przy czym 

w uzasadnionych przypadkach (podyktowanych potrzebami ucznia) możliwe jest wydłużenie lub 

skrócenie tego czasu, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych 

zajęć. 

5. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć i prowadzi się je przy wykorzystaniu 

aktywizujących metod pracy. 

6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na ich 

wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

Pomoc ta jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez 

nauczycieli i specjalistów. 

7. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole na wniosek Dyrektora zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli. 

§ 72m. 

1. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel 

lub specjalista niezwłocznie udzielają mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy oraz informuje o 

tym Dyrektora. 

2.  Dyrektor szkoły w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi; 

2) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy - jeśli stwierdzi taką potrzebę; 

3) planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia 

oraz w zależności od potrzeb z nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, 

oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczną; 

4) informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

trakcie indywidualnej rozmowy. 

3. Dyrektor ustala i informuje na piśmie rodziców dziecka, który będzie objęty pomocą 

psychologiczno- pedagogiczną o formach udzielania tej pomocy, okresie ich udzielania oraz 

wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

4. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu 

dziecku. 



 

5. W przypadku, gdy w wyniku udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej nie 

następuje poprawa jego funkcjonowania w oddziale przedszkolnym, Dyrektor, za zgodą rodziców 

występuje do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie 

diagnozy problemu, w celu jego rozwiązania. 

6. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię 

poradni. Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla tych dzieci 

uwzględnia się również zalecenia zawarte w tym orzeczeniu czy opinii. 

§ 72n. 

1. Indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, 

których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do oddziału 

przedszkolnego. 

2. Indywidualne, roczne przygotowaniem przedszkolne organizuje się na czas wskazany w 

orzeczeniu o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w tym orzeczeniu. 

3.  Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zakres i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego przy czym Dyrektor zasięga opinii rodziców 

dziecka w zakresie czasu prowadzenia tych zajęć. 

4. Indywidualne, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje się na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawieindywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. 

§ 72o. 

1. Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do oddziału przedszkolnego, wymagające zastosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkoła obejmuje kształceniem specjalnym. 

2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka organizuje się kształcenie i wychowanie, 

które umożliwia mu naukę w dostępnym dla niego zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, 

rewalidację, resocjalizację oraz zapewnia mu specjalistyczną pomoc i opiekę. 

3. Udzielanie dziecku niepełnosprawnemu z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej przebiega na zasadach określonych w § 34d niniejszego 

statutu. 

 

 

§ 72p. 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania 



 

wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego: 

1) zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza 

 ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności; 

2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach 

wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale; 

3) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, włączając 

ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych trudności; 

4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie; 

5) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci; 

6) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, 

 np. w sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci. 

3. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz w miarę potrzeb 

spotkania indywidualne. 

4. Stałe spotkania z rodzicami w roku szkolnym odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym 

na początku roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną. 

5. Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku dziecka 

realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza oddziałem 

przedszkolnym; 

5) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej; 

6) zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w drodze 

powrotnej- przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału zgodnie z postanowieniami § 72t. 

7) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym; 

8) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju 

dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

9) niezwłoczne informowanie o przyczynach nieobecności dziecka; 

10) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 

11) przestrzeganie higieny dzieci (włosów, paznokci, ubrań). 



 

6. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy oddziału 

przedszkolnego; 

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka; 

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga; 

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

oddziału przedszkolnego; 

5) reprezentowania oddziału przedszkolnego poprzez swoje przedstawicielstwo w Radzie 

Rodziców. 

§ 72q. 

1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo do: 

1) wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów dopuszczonych 

do użytku szkolnego lub opracowania własnego programu z uwzględnieniem zasad 

określonych w ustawie o systemie oświaty; 

2) wyboru pomocy dydaktycznych; 

3) zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale przedszkolnym; 

4) udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego; 

5) aktywnego udziału w formach doskonalenia nauczycieli; 

6) pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli 

specjalistów; 

7) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub oddziałach 

przedszkolnych zorganizowanych przy Szkole Podstawowej. 

2. Do obowiązków nauczycieli szkoły prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych należy w 

szczególności: 

1) troska i odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w 

czasie zajęć organizowanych prze oddział przedszkolny; 

2) otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy 

do jego możliwości; 

3) współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- edukacyjnych; 

4) prawidłowe planowanie i organizacja procesu opiekuńczego, wychowawczego i 

dydaktycznego zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego oraz odpowiedzialność za jej 

jakość; 

5) współpraca z pedagogiem, logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w 

stymulowaniu rozwoju dziecka i wspomaganiu rodziny w procesie wychowawczym; 



 

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

7) indywidualizacja procesu wychowawczo-edukacyjnego: wyrównywanie szans oraz 

wspomaganie w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień; 

8) przeprowadzanie, z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w 

klasie pierwszej szkoły podstawowej, obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz zapoznanie rodziców ze stanem gotowości 

ich dziecka (do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole podstawowej”); 

9) czynny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i zespołach samokształceniowych; 

10) aktywny udział w życiu szkoły. 

§ 72r. 

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawo do: 

1) właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, 

2) podmiotowego i życzliwego traktowania; 

3) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

4) akceptacji takim, jakim jest; 

5) własnego tempa rozwoju; 

6) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi; 

7) zabawy i wyboru towarzysza zabaw; 

8) wszelkich innych praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka, Konstytucji i innych 

dokumentów nadrzędnych. 

2. Dziecko ma obowiązek: 

1) nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce; 

2) sprzątać po zabawie miejsce zabawy; 

3) dzielić się zabawkami z rówieśnikami; 

4) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów; 

5) nie oddalać się od grupy i zachować bezpieczeństwo w szkole, na wycieczce, 

na spacerze, podczas wspólnej zabawy; 

6) przestrzegać zasad higieny osobistej; 

7) zgłaszać niedyspozycje zdrowotne. 

§ 72s. 

1. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i poszanowanie ich godności 

osobistej podczas pobytu w oddziale przedszkolnym oraz podczas zajęć organizowanych poza 



 

terenem szkoły: 

1) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny; 

2) stwarza atmosferę akceptacji; 

3) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. W oddziale przedszkolnym mają zastosowanie zapisy § 9 oraz § 9a niniejszego statutu dotyczące 

przyjętych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w szkole. 

§ 72t. 

1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego 

przejęcia od rodzica do momentu odbioru przez rodzica lub osobę upoważnioną. 

2. Obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego spoczywa na 

rodzicach lub osobach przez nich upoważnionych. 

3. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

4. Upoważnienie może być również udzielone osobie niepełnoletniej, która ukończyła 10 rok życia. 

5. Upoważnienia udziela się w formie piesemnejna stałe lub jednorazowo. 

6. Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w 

treści upoważnienia. 

7. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców 

8. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziałów 

przedszkolnych przez upoważnioną przez nich osobę. 

9. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać 

dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. 

upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziałów przedszkolnych ma 

obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać 

drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel 

ma prawo wezwać policję. 

10. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkolnego, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem lub osobą upoważnioną do 

odbioru. 

11. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami w dokumentacji szkoły nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu rodziców, osoby upoważnionej, nauczyciel powiadamia 

Wicedyrektora lub Dyrektora szkoły. 

12. Wicedyrektor lub Dyrektor szkoły organizują opiekę dziecku do czasu pracy świetlicy szkolnej. 



 

13. Po upływie ½ godz. od czasu zakończenia pracy świetlicy Dyrektor/ Wicedyrektor lub nauczyciel 

(za zgodą Dyrektora lub Wicedyrektora) powiadamia Policję. 

14. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego 

odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel danego oddziału przedszkolnego. 

§ 72u. 

1. Dziecka chorego, lub którego stan uzasadnia podejrzenie o chorobę nie należy przyprowadzać do 

oddziału; rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i 

udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. 

2. Rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka w przypadku pogorszenia jego stanu zdrowia 

podczas pobytu w oddziale. 

3. W oddziale przedszkolnym nie mogą być wykonywane żadne zabiegi lekarskie, poza udzieleniem 

pomocy w nagłych wypadkach. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zagrożenie życia dziecka) szkoła powiadamia 

rodziców i wzywa pogotowie ratunkowe. 

5. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej lekarza pogotowia ratunkowego, a do czasu 

przybycia rodziców przebywają z nim pracownicy szkoły (nauczyciel lub Dyrektor/ 

Wicedyrektor). 

§ 72w. 

Oddziały przedszkolne mogą realizować programy autorskie, wprowadzać innowacje pedagogiczne, 

eksperymenty oraz zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości 

rozwojowych dzieci. 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

§ 73. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: 

Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 



 

3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz 

sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z przepisami w 

sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

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

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły. 

6. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania 

zgody Dyrektora szkoły. 

§ 74. 

Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie posiada własny sztandar: 

1) podczas ważniejszych uroczystości i imprez szkolnych i środowiskowych uczniów obowiązuje 

strój galowy, odśpiewany zostaje Hymn Narodowy, uroczystościom towarzyszy Poczet 

Sztandarowy ze sztandarem szkoły; 

2) w uroczystościach i imprezach szkolnych bierze udział cała społeczność szkolna lub uczniowie 

z poszczególnych etapów edukacyjnych. 

§ 75. 

1. Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie prawa wewnątrzszkolne muszą być 

z nim zgodne. 

2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala 

statut. 

3. Wniosek o zmianę statutu może wnieść Dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także 

organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

4. Po wprowadzeniu wielu zmian treści statutu przygotowuje się jego tekst ujednolicony, a Dyrektor 

odpowiedzialny jest za jego upublicznienie społeczności szkolnej. 

5. Niniejszy statut udostępnia się w wersji elektronicznej na stronie www.zsgrabowo.pl . 

6. Egzemplarze w wersji papierowej są dostępne w bibliotece szkolnej, w pokoju nauczycielskim  

i sekretariacie szkoły. 

§ 76. 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Zespołu Szkół w Grabowie” 

uchwalony 29 września 2016 roku z późniejszymi zmianami. 

2. (uchylony). 
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