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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 
 

1.Szkoła Podstawowa nr 5, zwana dalej „szkołą”, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci i 

młodzieży.  

2.Siedziba szkoły jest budynek w Pruszkowie (05-800)  przy ulicy Jana Długosza 53 

 

§2 
 

1.Szkoła jest jednostką budżetową. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Pruszków, 

Kraszewskiego 14/10. 

2.Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Mazowiecki Kurator Oświaty. 

3.Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miasto 

Pruszków, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Miasto Pruszków.  

4.Szkoła na podstawie odrębnych przepisów prowadzi rachunek dochodów własnych. 

5.Obsługę finansową szkoły prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie. 

6.Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych o treści: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5  

W PRUSZKOWIE. 

7.Szkoła używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści: SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5, 05-800 Pruszków, ul. 

Jana Długosza  53.  (telefon; NIP;  REGON) . 

8.Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej i przechowuje ją 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§3 
 

1.Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach edukacyjnych: 

1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III; 

2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII. 

2.Nauka w szkole jest bezpłatna.  

3.W strukturze szkoły mogą funkcjonować oddziały integracyjne. 

4.Szkoła organizuje oddziały wychowania przedszkolnego, do których zastosowanie ma rozdział X statutu 

szkoły. 

5.Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy. 

6.Dla uczniów zamieszkałych w obwodzie ustalonym uchwałą Rady Miasta, szkoła pełni funkcję szkoły 

obwodowej. 

7.W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej  

i pomocy przedlekarskiej.  

 

§4 
 

1.Ilekroć w dalszych przepisach statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 5 w Pruszkowie; 

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o którym mowa w pkt 1; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę oddziału przedszkolnego oraz 

innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkole, o której mowa w pkt 1; 

4) pracownikach – należy przez to rozumieć nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

zatrudnionych w szkole, o której mowa w pkt 1; 
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5) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły, o której mowa  

w pkt 1; 

6) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w pkt 1;  

7) wychowanku – należy przez to rozumieć wychowanka oddziału wychowania przedszkolnego 

zorganizowanego w Szkole, o której mowa w pkt.1; 

8) oddziale – należy przez to rozumieć oddziały klas I-VIII oraz oddziały przedszkolne utworzone przy 

szkole,  

9) podstawie programowej – należy przez to rozumieć podstawę programową kształcenia ogólnego; 

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

pieczę zastępczą nad dzieckiem;   

11) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły, o której mowa  

w pkt 1;  

12) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty; 

13) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Pruszków; 

14) prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Pruszkowa; 

15) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły, o której mowa w pkt 1  

16) kuratorze – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty;  

17) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe. 

  

 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§5 
 

1.Całokształt działania szkoły opiera się na dążeniu do wprowadzenia uczniów w świat wiedzy  

i dbanie o ich harmonijny rozwój. W wyniku tych działań: 

1) uczniowie przyswajają podstawowy zasób wiadomości pozwalających im zrozumieć otaczający 

świat; 

2) uczniowie zdobywają umiejętności pozwalające im wykorzystywać posiadane wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) szkoła kształtuje postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie uczniów we 

współczesnym świecie. 

2.Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej szkoły podstawowej, zgodnie ze swym 

charakterem opisanym w Statucie. 

3.Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne, w tym: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy 

 i obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

4.Szkoła dążąc do osiągania jak najwyższych wyników nauczania stosuje innowacyjne rozwiązania 

programowe, organizacyjne i metodyczne. 

5.Szkoła dąży do połączenia u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla 

samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.  

 

§6 
 

1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 
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1) tworzy optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

2) dba o zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) dba o jakość pracy 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) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie oraz w uzasadnionych przypadkach uczniów 

z innych obwodów zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje ustalone podstawy programowe; 

5) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

 

§7 

1.Zadaniem szkoły jest w szczególności: 

1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację poszczególnych 

zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;  

2) pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, promującego zdrowy styl życia  

i skutecznie zapobiegającego współczesnym zagrożeniom; 

3) organizowanie nauki religii i etyki oraz zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie, 

4) organizowanie nauki i opieki dla uczniów przybywających z zagranicy; 

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

6) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie; 

7) umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności, wspomaganie 

samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji; 

8) umożliwienie uczniom wybitnie uzdolnionym realizowania indywidualnego toku i programów 

nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

9) udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

10) zapewnienie możliwości korzystania z: 

a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracowni: fizyczno-chemicznej, 

biologicznej, języków obcych, historycznej, polonistycznej, matematycznej,  

b) biblioteki, 

c) urządzeń sportowych i placu zabaw, 

d) pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, 

11) tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy każdemu uczniowi i pracownikowi; 

12) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz 

inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole; 

13) organizowanie dożywiania uczniów z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia; 

14) zapewnienie uczniom warunków do kulturalnego spożywania posiłków; 

15) zapewnienie dostępu do Internetu: podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed 

dostępem do treści mogących zaburzać ich prawidłowy rozwój, instalowanie i aktualizowanie 

programów zabezpieczających. 

16) stałe podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły poprzez: 

a) uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników szkoły w różnych formach doskonalenia 

zawodowego, 

b) stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy szkolnej, 

c) systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów w badaniach zewnętrznych i wewnętrznych, 

udział w konkursach przedmiotowych i zawodach, 

d) monitorowanie i analizowanie poziomu i efektywności pracy szkoły w poszczególnych 

obszarach jej funkcjonowania, 
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e) współpracę z rodzicami uczniów, badanie ich opinii i oczekiwań; 

17) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.   

2. Cele i zadania szkoły realizowane są przez wszystkich pracowników szkoły we współpracy z  

    rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania. 

   

§8 
 

1.Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców w dążeniu do: 

1) rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości z uwzględnieniem ich indywidualnych 

potrzeb; 

2) uważnej ochrony uczniów przed zagrożeniami, jakie niesie otaczający świat w okresie, w którym 

rozwija się ich samodzielność. 

2.Celami działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły są: 

1) wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, fizycznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym, duchowym; 

2) rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach  

i potrzebie ich rozwiązywania. 

3.Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest: 

1) pełna realizacja celów i zadań wychowawczo-profilaktycznych zawartych w podstawach 

programowych szkoły podstawowej przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły; 

2) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o obecnych zagrożeniach, 

jakie mogą zaburzyć procesy wychowawcze uczniów; 

3) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad promocji i ochrony zdrowia; 

4) skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego. 

4.Szkoła organizuje systemowe doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. 

5.W szkole realizowany jest Program Wychowawczo - Profilaktyczny uchwalany przez Radę Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

6.Zespół nauczycieli do spraw wychowania i profilaktyki w porozumieniu z Radą Rodziców opracowuje,  

na każdy rok szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny, z uwzględnieniem diagnozy potrzeb 

i problemów społeczności szkolnej. 

7.Program Wychowawczo-Profilaktyczny zawiera cele, zadania i sposoby ich realizacji. 

8.Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest podstawą do opracowania programów wychowawczych dla 

każdego oddziału. 

9. Programy, o których mowa w ust. 10 zawierają w szczególności: 

1) zadania wychowawczo- profilaktyczne na dany rok szkolny; 

2) tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy; 

3) treści wychowawczo-profilaktyczne realizowane przez nauczycieli poszczególnych zajęć 

edukacyjnych zgodnie z podstawą programową; 

4) ważniejsze wydarzenia w życiu klasy; 

5) potrzeby uczniów danej klasy. 

10.Program, o którym mowa w ust. 10 jest realizowany po uzgodnieniu z rodzicami uczniów. 

11.Nauczanie i wychowanie są nieodłączne i wszyscy nauczyciele wykorzystują potencjał wychowawczy zajęć 

edukacyjnych poprzez: 

1) tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się; 

2) kształtowanie relacji między uczniami oraz między uczniem i nauczycielem opartych na wzajemnym 

szacunku i zaufaniu; 

3) stosowanie nowoczesnych strategii wychowawczych z uwzględnieniem własnej postawy.  

12.Szczegółowe zasady przyjmowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz jego aktualizacji 

na dany rok szkolny określają odrębne przepisy. 
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§9 
 

1.W szkole organizowana jest i udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna określona odrębnymi 

przepisami prawa. 

2. Celem pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest: 

1) wspieranie potencjału rozwojowego uczniów; 

2) stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku 

społecznym.  

3.Cele wymienione w ust.2 nauczyciele i specjaliści realizują poprzez wykonywanie zadań określonych 

przepisami prawa, a w szczególności: 

1) aktywnie uczestnicząc w procesie diagnostycznym uczniów; 

2) realizując w trakcie pracy z uczniem zalecenia z opinii wydawanych przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną oraz dostosowując realizowany program nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

3) uczestnicząc w ocenie efektywności udzielanej uczniom pomocy; 

4) dokumentując prowadzone działania określone odrębnymi przepisami; 

5) współpracując z rodzicami uczniów, innymi nauczycielami i instytucjami w zakresie udzielanej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez nauczycieli i specjalistów: 

1) w trakcie bieżącej pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych i poza nimi, stosownie do 

rozpoznawanych potrzeb; 

2) w formach określonych odrębnymi przepisami zgodnie z liczbą godzin ustalonych przez Dyrektora  

i zatwierdzonych przez organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym. 

5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów danego oddziału koordynuje wychowawca oddziału,  

a w szczególności: 

1) informuje nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie 

ich bieżącej pracy z uczniem; 

2) planuje i koordynuje udzielaną pomoc w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów 

oraz bieżącej pracy z uczniem. 

6.Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są przez nauczycieli uczących  

i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami, wchodzących w skład zespołu koordynującego udzielanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7.Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8.Zespół nauczycieli, o którym mowa w ust.6 planuje, organizuje i dokumentuje swoją pracę zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

9.W ramach działań na rzecz podnoszenia jakości udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Dyrektor określa sposób monitorowania i analizowania udzielanej w szkole pomocy. 

 

 

§10 
 

1.Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym  

i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia specjalnego w integracji ze 

środowiskiem szkolnym. 

2.Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia: 

1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy, w tym środków dydaktycznych, do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne; 
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4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych indywidualnych możliwości ucznia; 

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym poprzez działania wychowawcze prowadzone 

przez wychowawcę oddziału, uczących nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. 

3.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia objętego kształceniem specjalnym dotyczy: 

1) form prezentowania wiedzy i umiejętności;  

2) zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

3) zadawania prac domowych. 

4.Kryteria oceniania zachowania uczniów objętych kształceniem specjalnym uwzględniają indywidualne 

możliwości tych uczniów. 

5.Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem tworzą zespół nauczycieli i wykonują zadania 

określone odrębnymi przepisami. 

6.Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń. 

7.Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem 

społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy. 

 

§11 
 

1.Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  

w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki, 

opieki i wychowania przedszkolnego na warunkach określonych w odrębnych przepisach.  

2.Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

3.Uczniom i wychowankom niebędącym obywatelami polskimi oraz uczniom należącym do mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, szkoła zapewnia 

integrację ze środowiskiem szkolnym, w tym wspomaga w pokonywaniu trudności adaptacyjnych 

związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.  

 

§12 
 

1.Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2.O udziale ucznia w zajęciach, o których mowa w ust. 1 decyduje życzenie rodzica złożone w formie 

pisemnego oświadczenia. 

3.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 jest ważne przez cały okres nauki ucznia w szkole, o ile rodzic nie 

dokona jego zmiany. 

4.Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia religii i etyki są objęci zajęciami opiekuńczymi na terenie szkoły. 

5.W sytuacji gdy zajęcia religii oraz etyki nie są pierwszą ani ostatnią lekcją w planie, szkoła organizuje  

w bibliotece szkolnej zajęcia opiekuńcze dla uczniów niekorzystających z tych zajęć.  

 

§13 
 

1.Dla uczniów oddziałów klas IV-VIII szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

2.Udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 

3.Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli rodzic zgłosi pisemnie Dyrektorowi rezygnację z tych zajęć. 

Rezygnacja jest ważna przez cały okres nauki ucznia w szkole, o ile rodzic nie dokona kolejnej zmiany. 

1) Obecność i nieobecność ucznia na zajęciach wychowania do życia w rodzinie zaznacza się  

w dzienniku lekcyjnym znakiem „ZW”  zgodnie z zasadami opisanymi w §18 ust. 2 pkt 1. 

4.Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy. 

 

§14 
 

1. Szkoła wspiera uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień poprzez: 

1) stymulowanie aktywności i kreatywności; 
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2) budowanie wiary we własne możliwości; 

3) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. 

2. Uczniowie mają możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

2) uzyskania od nauczycieli pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 

3) udziału w projektach edukacyjnych; 

4) indywidualnej pracy na lekcji oraz indywidualnych zadań domowych;  

5) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki na podstawie 

odrębnych przepisów. 

 

§15 
 

1.W ramach środków finansowych określonych przez organ prowadzący szkoła organizuje zajęcia dodatkowe 

dla uczniów. 

2.W pierwszej kolejności organizowane są zajęcia wynikające z potrzeb rozwojowych uczniów oraz ich 

zainteresowań. 

3.Uczeń uczestniczy w zajęciach, o których mowa w ust.1 i ust.2 za zgodą rodziców.  

4.Na terenie szkoły mogą być organizowane odpłatne zajęcia dodatkowe. Zasady udziału w tych zajęciach 

określają odrębne umowy. 

 

§16 
 

1.Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach 

oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, zgodnie  

z odrębnymi przepisami.  

2.Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki. 

3.Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do momentu jej 

opuszczenia.  

4.Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także o tym, jaka jest 

organizacja zajęć szkolnych. 

5.O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy szkoły, zgodnie  

z zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy oraz indywidualnym zakresem zadań 

odpowiedzialności i uprawnień.  

 

§17 
 

1.Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć.  

W przypadku stwierdzenia zagrożeń nauczyciel: 

1) niezwłocznie wyprowadza uczniów z miejsca, w którym powstało (stwierdzono) zagrożenie; 

2) usuwa zagrożenie, o ile wynika to z jego kompetencji, albo niezwłocznie zgłasza fakt zagrożenia 

kierownictwu szkoły. 

2.Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć przed usunięciem zagrożenia. Do zagrożeń zalicza się 

w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, 

uszkodzone sprzęty, narzędzia itp.  

3.Opiekun pracowni opracowuje jej regulamin określający zasady bezpiecznego korzystania z pracowni;  

na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów; kontroluje przestrzeganie zasad 

regulaminu. 

4.W sali gimnastycznej, na boisku szkolnym oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia 

ruchowe nauczyciel sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową 

organizację pracy i zdyscyplinowanie uczniów. 

5.Nauczyciele dostosowują wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. 

Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność 
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nauczyciela uczniowie nie mogą przebywać na terenie obiektów sportowych, nie wolno też wydawać 

uczniom sprzętu sportowego. 

6.Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznać się z informacją 

dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców. 

 

§18 
 

1.Dyrektor we współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców określa warunki zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole z uwzględnieniem: 

1) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem opieki 

nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

2) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz przed 

zajęciami szkolnymi; 

3) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych. 

2.Każdy nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem do zajęć i 

oznaczenia nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym. W razie stwierdzenia wyjścia ucznia ze szkoły bez 

uzgodnienia z wychowawcą, nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić o 

tym wychowawcę klasy oraz ucznia. 

1) Ustalono następujący system zaznaczania frekwencji uczniów w dziennikach zajęć: 

a) nieobecności uczniów zaznaczamy kreską pionową (׀), w przypadku usprawiedliwienia kreskę 

przekreślamy kreską poziomą (+), w przypadku spóźnienia ucznia na lekcję na pionową kreskę 

stawiamy literkę S  -   S. 

b) obecność dziecka, np. na zawodach sportowych i konkursach, wyjściach z grupą pozaklasową 

jest usprawiedliwioną nieobecnością na zajęciach lekcyjnych, ale jest obecnością w szkole; taką 

nieobecność usprawiedliwioną oznacza się w dzienniku lekcyjnym kolorem zielonym; przy 

temacie wpisujemy faktyczną liczbę uczniów na zajęciach; zaznaczona nieobecność na zajęciach 

nie jest liczona do ogólnej frekwencji ucznia i oddziału, 

c) rezygnację ucznia z zajęć religii/etyki lub wychowania do życia w rodzinie oznacza się znakiem 

„ZW”. 

3.Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli w okresie od 10 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych dla 

niego zajęć edukacyjnych danego dnia do zakończenia zajęć, z wyjątkiem:  

1) dzieci uczęszczających do świetlicy, które od chwili zgłoszenia się do świetlicy, do momentu 

zwolnienia na podstawie pisemnej decyzji rodziców lub odebrania dziecka ze świetlicy przez rodzica 

lub pisemnie przez niego upoważnioną osobę, znajdują się pod opieką nauczycieli świetlicy; 

2) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, o których mowa  

w § 15 ust.1 statutu szkoły, którzy pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia  

od godziny ich rozpoczęcia do chwili ich zakończenia;  

4.Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą: 

1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i dodatkowe za uczniów biorących udział w tych 

zajęciach w okresie trwania zajęć; 

2) nauczyciele pełniący, zgodnie z harmonogramem, dyżury podczas przerw w godzinach od 7.50 do 

ostatniej lekcji danego dnia, za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi; 

3) nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne w okresie 10 minut przed ich rozpoczęciem, o ile 

zajęcia odbywają się po zakończeniu planowych dyżurów nauczycieli; 

4) nauczyciele świetlicy i biblioteki za dzieci przebywające pod ich opieką. 

5.Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem 

w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność zastępca wychowawcy, wicedyrektor lub dyrektor 

szkoły może: 

1)  na prośbę rodziców, wyrażoną na piśmie w dzienniczku ucznia lub na odrębnej kartce, zwolnić 

ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodzica, z tym, że: 
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a) uczeń oddziału klasy I do ukończenia 7 roku życia może opuścić szkołę jedynie w obecności 

rodzica lub innej osoby dorosłej przez niego upoważnionej, 

b) uczniowie oddziałów klas II-VIII mogą opuścić szkołę samodzielnie i od tej chwili 

odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo ponoszą rodzice; 

2) na wniosek pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela, o którym mowa w ust. 5, można zwolnić z zajęć 

ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi; w takim wypadku:  

a) należy bezzwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka i postępować zgodnie  

z jego wskazówkami, 

b) uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego 

upoważnioną. (Niedopuszczalne jest, by chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki 

dorosłych). 

6.W oddziałach klas 0-I nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, które są ostatnimi dla danej klasy  

w danym dniu lub zajęcia nieobowiązkowe, lub pozalekcyjne, zobowiązani są do sprowadzenia uczniów do 

szatni, świetlicy bądź na inne zajęcia. 

7.Podczas przerw organizowane są dyżury nauczycielskie na korytarzach, holach, boisku szkolnym, w szatni, 

w stołówce według opracowanego harmonogramu.  

1) każdy nauczyciel obowiązany jest do punktualnego wychodzenia na wyznaczone dyżury oraz 

rzetelnego pełnienia przydzielonych dyżurów. Dyżurujący nauczyciele powinni przede wszystkim 

zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów. Za nauczycieli nieobecnych  

w szkole dyrekcja wyznacza zastępstwa na dyżurach według zasad określonych w odrębnym 

regulaminie. 

8.Uczeń, który po zakończeniu zajęć obowiązkowych oczekuje na zajęcia dodatkowe ma obowiązek zgłosić 

się w tym czasie pod opiekę nauczycieli świetlicy lub biblioteki szkolnej. Niedopuszczalne jest, aby uczeń 

przebywał na terenie szkoły bez dozoru osób dorosłych.  

9.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia, który bierze udział w odpłatnych zajęciach, 

o których mowa w § 15 ust. 4 Statutu oraz uczniów i inne osoby przebywające na terenie szkoły, placu 

zabaw i boisk szkolnych bez opieki nauczyciela. 

10.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi na wycieczkach, imprezach pozaszkolnych, imprezach 

turystycznych, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest odrębnymi 

przepisami. 

11.Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy. 

12.W szkole prowadzi się zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach przemocy, 

demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej.  

13.Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom pracownicy szkoły mają obowiązek monitorowania wejścia oraz 

wyjścia z budynku szkoły. 

14.Szczegółowe zasady bezpieczeństwa określają regulaminy: 

1) wycieczek szkolnych; 

2) imprez szkolnych; 

3) dyżurów nauczycieli; 

4) świetlicy.  

15.Regulaminy, o których mowa w ust. 15, po zasięgnięciu opinii organów szkoły w drodze zarządzenia ustala 

Dyrektor. 

 

§19 
 

1.Na zajęcia lekcyjne uczeń przychodzi punktualnie, tj. najpóźniej równo z dzwonkiem oznajmującym 

początek zajęć. Uczniowie czekają na zajęcia przed salą lekcyjną lub w miejscu do tego wyznaczonym.  

W oczekiwaniu na nauczyciela zachowują się w sposób spokojny i zdyscyplinowany.  

2.Uczeń przychodzi na lekcje przygotowany, tj.: 

1) posiada niezbędne, określone przez nauczyciela podręczniki, zeszyty oraz pomoce dydaktyczne; 
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2) powtórzył materiał poprzednich zajęć z danego przedmiotu, opanował omawiany materiał, wykonał 

pracę domową zadaną przez nauczyciela.  
3.W razie niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 2 uczeń zgłasza nieprzygotowanie nauczycielowi 

bezpośrednio przed lekcją, podaje również przyczynę nieprzygotowania, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4.Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i zgodnie współpracować w ich realizacji 

z innymi uczniami.  

5.Obowiązkiem ucznia jest systematyczny udział w sprawdzianach we wcześniej ustalonych terminach 

(pojedyncza nieobecność na sprawdzianie może wynikać jedynie z choroby ucznia lub innych szczególnie 

ważnych powodów i powinna być usprawiedliwiona przez rodziców).  

6.Zachowanie ucznia podczas zajęć szkolnych powinno cechować się dbałością o kulturę języka. 

Wypowiadanie własnych poglądów i słuchanie wypowiedzi innych odbywać się winno z należytą kulturą  

i szacunkiem.  

7.Uczeń ma obowiązek nosić systematycznie dzienniczek ucznia oraz rzetelnie i terminowo przekazywać 

wszelkie informacje kierowane przez szkołę do rodziców.  

8.Wszelkie istotne informacje przekazywane przez rodzica, dotyczące funkcjonowania ucznia w szkole 

powinny mieć formę pisemną, najlepiej w dzienniczku ucznia. 

9.Odczytanie informacji przez rodzica jak i nauczyciela potwierdzone zostaje własnoręcznym podpisem, wraz 

z datę zapoznania się z jej treścią. 

 

§20 
 

1.Szkoła zapewnia zorganizowaną opiekę w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi 

przewidzianymi w organizacji roku szkolnego, w formie zajęć w świetlicy szkolnej, na warunkach 

określonych w § 39 Statutu oraz w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 

 

§21 
 

1. W szkole obowiązuje zakaz posiadania i spożywania przez uczniów i pracowników szkoły alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy i innych używek oraz palenia papierosów.  

2. W szkole nie wolno mieć broni oraz narzędzi i substancji zagrażających zdrowiu i życiu innych. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i skutki wynikłe z nieprzestrzegania zakazów 

określonych w ust. 1 i 2. 

§22 
 

1. W uzasadnionych sytuacjach możliwe jest nieodpłatne skorzystanie przez ucznia i pracownika szkoły z 

służbowego telefonu w sekretariacie szkoły.   

2. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych i innych 

wartościowych przedmiotów. Chyba, że wymaga tego sytuacja zdrowotna ucznia np. choroba przewlekła. 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sprzęt ten będzie potrzebny na lekcji do jakiegoś doświadczenia lub 

powtórzenia materiału. 

 

 

§23 
 

1.W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej.  

2.Obowiązkiem każdego ucznia i pracownika szkoły jest zgłaszanie wszelkich problemów zdrowotnych do 

pielęgniarki szkolnej, która udziela uczniom pierwszej pomocy. Pod nieobecność pielęgniarki, pierwszej 

pomocy udziela  pracownicy szkoły. 

3.Pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

4.W przypadkach wymagających pomocy lekarza, pielęgniarka ma obowiązek zawiadomić rodziców ucznia o 

problemach zdrowotnych dziecka.  

5.Rodzice mają obowiązek zgłaszać pielęgniarce szkolnej choroby dziecka, które mogą mieć wpływ na rodzaj 

udzielanej pierwszej pomocy.  
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ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY 

 

 

§24 
 

1.Organami szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2.Do wydawania aktów prawa na podstawie upoważnień ustawowych na terenie szkoły uprawnione są organy: 

1) Rada Pedagogiczna; 

2) Dyrektor szkoły. 

3.Aktami prawnymi w szkole są: 

1) Uchwały organów kolegialnych; 

2) Zarządzenia Dyrektora; 

3) Akty administracyjne. 

 

§25 
 

1.Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu zgodnie z odrębnymi przepisami, 

powierzono stanowisko dyrektora 

2.Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

3.Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:   

1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym 

zarządza; 

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej, w tym 

organizowanie zamówień publicznych; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień  

i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych 

przepisów; 

4) dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Pruszków; 

5) przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

6) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły. 

4.Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z innymi organami szkoły w zakresie i formie 

określonej odrębnymi przepisami oraz postanowieniami niniejszego statutu. 

5.Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej zadań. 

6.Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;  

2) tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w szkole, oraz atmosfery 

sprzyjającej rozwojowi uczniów i nauczycieli; 

3) realizację uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących; 

4) wykonywanie zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organy nadzorujące szkołę; 

5) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym; 

6) właściwe gospodarowanie mieniem szkoły. 

7.Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa Ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków  

i uprawnień wymienionych w ust. 3., a w szczególności Art..68 ustawy Prawo Oświatowe. 
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8.Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły przekazane na piśmie, drogą 

elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. 

§26 
 

1.W roku szkolnym, w którym szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.  

2.Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3.Powierzenia tych stanowisk oraz odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, z zachowaniem procedur określonych odrębnymi przepisami. 

4.Wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel pełniący inne funkcje kierownicze przejmuje na siebie część zadań 

dyrektora szkoły, a w szczególności:  

1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole;  

2) przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, zgodnie z poleceniami 

dyrektora;  

3) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym 

nauczycieli przydzielonych specjalności i poziomów nauczania;  

4) pełni bieżący nadzór nad szkołą wg ustalonego harmonogramu. 

5.W pierwszej kolejności uprawnienia i obowiązki Dyrektora przejmuje wicedyrektor z dłuższym stażem 

pracy na stanowisku wicedyrektora, a w przypadku jego nieobecności, kolejny wicedyrektor. 

6.Zastępujący wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie Dyrektora, używając własnej pieczątki  

o treści wz. Dyrektora. 

7.Szczegółowy zakres uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora i osób zajmujących inne stanowiska 

kierownicze określa Dyrektor. 

 

§27 
 

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2.Rada Pedagogiczna składa się z Dyrektora szkoły oraz wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

niezależnie od wymiaru zatrudnienia. 

3.Przedmiotem pracy Rady Pedagogicznej są działania wynikające z jej uprawnień i kompetencji określonych 

w ustawie Prawo Oświatowe i wydawanych aktów wykonawczych. 

4.Rada Pedagogiczna realizuje swoje kompetencje w formie uchwał, z tym, że: 

1) uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących są aktami prawa; 

2) uchwały podjęte w ramach kompetencji opiniodawczych, wyrażania zgody, wnioskowania, 

ustalenia, postanowienia, porozumienia lub wyboru są uchwałami zwykłymi 

5.Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej: 

1) wykonuje zadania Rady Szkoły określone w Ustawie; 

2) zapoznaje się z projektami planów pracy szkoły i innych dokumentów programowych szkoły nie 

później niż 7 dni przed procedowaniem; 

3) zatwierdza plany pracy szkoły i inne dokumenty programowe; 

4) w toku ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, w pierwszej kolejności bierze 

pod uwagę zidentyfikowane potrzeby szkoły, sformułowane jako wnioski do pracy na kolejny rok 

szkolny; 

5) przed zajęciem stanowiska w danej sprawie Rada Pedagogiczna zapoznaje się z opinią nauczycieli, 

których sprawa bezpośrednio dotyczy; 

6) realizuje szczegółowe kompetencje dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

w sposób określony w rozdziale IX Statutu; 

7) wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionych nieobecności; 

8) podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia z listy uczniów; 
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9) ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły; 

10) ocenia efekty wdrażania wniosków i postanowień rady i ich wpływ na podnoszenie jakości pracy 

szkoły; 

11) przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia; 

12)  może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, lub z innego 

stanowiska kierowniczego; 

13)  wyłania przedstawiciela do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora; 

14) rozpatruje skierowane do niej wnioski; 

15) może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia oddziału klas I-III na wniosek wychowawcy 

oddziału oraz po zasięgnięciu opinii rodziców; 

16) może, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego; 

17) deleguje przedstawiciela do udziału w pracy zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy zawodowej; 

18)  zgłasza kandydata do stypendium za wyniki w nauce; 

19) opiniuje: 

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

b) szkolny zestaw programów nauczania, 

c) projekt planu finansowego szkoły, 

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

e) propozycję Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, 

f) decyzję Dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora lub innego 

kierowniczego stanowiska w szkole, 

g) wniosek o indywidualny tok nauki, 

h) kandydaturę kandydata na stanowisko dyrektora szkoły zaproponowanego przez organ 

prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat lub konkurs nie wyłonił 

kandydata.  

6.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu. 

7.„Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5” określa w szczególności: 

1) organizację zebrań/posiedzeń; 

2) sposób powiadamiania o terminie i przewidywanym porządku zebrania; 

3) sposób i tryb protokołowania zebrań rady pedagogicznej oraz tryb przyjmowania protokołów; 

4) sposób dokumentowania działań rady; 

5) zadania przewodniczącego rady i protokolanta 

6)  wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

8.Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, wychowanków lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§28 
 

1.Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym. 

2.W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału z zachowaniem zasady, że jednego ucznia 

reprezentuje jeden rodzic. 

3.Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  
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4.Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do 

rad oddziałowych oraz rady rodziców szkoły określa „Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr  

5 w Pruszkowie”, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu.  

5.Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach 

szkoły. 

6.Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określają odrębne przepisy. 

7.Rada Rodziców w szczególności: 

1) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dokonuje diagnozy potrzeb i problemów występujących  

w danej społeczności szkolnej, uchwala Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły; 

2) może występować do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego lub organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

3) wyraża opinię w sprawie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego przed 

dokonaniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego za okres stażu; 

4) opiniuje projekt planu finansowego opracowany przez Dyrektora;  

5) w porozumieniu z Dyrektorem ustala wzór jednolitego stroju szkolnego. 

8.Szkoła zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej działania oraz miejsce na 

stronie internetowej szkoły. 

9.Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w szkole. 

10.W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania środków określa 

regulamin, o którym mowa w ust.4. 

11.Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców. 

 

§29 
 

1.W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem” 

2.Samorząd jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów. 

3.Reprezentantami ogółu uczniów są wybierane na dany rok szkolny: 

1) trzyosobowe samorządy oddziałowe wyłaniane na godzinach do dyspozycji wychowawcy 

w pierwszym tygodniu września; 

2) zarząd samorządu uczniowskiego. 

4.Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa „Regulamin Samorządu Uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie” uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i 

powszechnym.   

5.Regulamin samorządu, o którym mowa w ust.4 nie może być sprzeczny z Statutem. 

6.Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela „Opiekuna Samorządu”.  

7.Dyrektor szkoły określa zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień opiekuna samorządu. 

8.Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy warunki ich 

współdziałania z nauczycielami i rodzicami, a także inicjuje działania służące wsparciu uczniów  

i rozwiązywaniu ich problemów.  

9.Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:  

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

wymaganiami; 

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

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

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, prowadzenia tablicy ogłoszeń; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, proekologicznej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z dyrektorem; 
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6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

10.Na wniosek Dyrektora samorząd może wydawać opinie o pracy nauczyciela, w trakcie dokonywania oceny 

tej pracy przez Dyrektora.  

11.Samorząd może posiadać własne fundusze, których dysponentami są: rada samorządu i rady oddziałowe  

w porozumieniu z opiekunem samorządu. 

12.Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

13.Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu, do zadań, której należy, w szczególności: 

3) propagowanie wolontariatu i popularyzacja bezinteresownych postaw woluntarystycznych; 

4) gromadzenie informacji o potrzebach najbliższego otoczenia; 

5) współdziałanie z opiekunem samorządu oraz innymi nauczycielami w procesie planowania, 

prowadzenia i oceniania podejmowanych działań; 

14.W skład Rady  Wolontariatu wchodzi trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wybieranych na 

pierwszym zebraniu samorządu.  

15.Dyrektor szkoły i nauczyciele, w szczególności wychowawcy klas umożliwiają uczniom udział  

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu 

społecznym. 

16.Udział uczniów w działalności charytatywnej wymaga zgody rodziców ucznia i opieki nauczyciela.  

 

§30 
 

1.Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa. 

2.Działalność organów szkoły jest jawna o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

3.Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

4.Organy szkoły planują swoją działalność na dany rok szkolny i informują się nawzajem o planach działania, 

nie później niż do 15 października, na spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektora. 

5.Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się w działania, 

proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organów. 

6.Organy szkoły, za pośrednictwem przewodniczących organów, mogą zapraszać na swoje planowane lub 

doraźne zebrania przedstawicieli innych organów 

7.Dyrektor określa zasady przekazywania informacji pomiędzy organami szkoły z uwzględnieniem sposobu 

wewnątrzszkolnego publikowania uchwał organów kolegialnych szkoły o ile treść ich jest jawna.  

8.Podsumowanie pracy organów szkoły odbywa się na ostatnim zebraniu Rady Pedagogicznej w danym roku 

szkolnym. 

 

§31 
 

1.W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły, obowiązkiem tych organów jest dążenie do jego 

rozstrzygnięcia w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów. 

2.Sprawy sporne między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu. 

3.Spory między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozwiązuje się w trakcie zebrań Rady Pedagogicznej 

zwoływanych z inicjatywy Dyrektora lub na wniosek Rady Pedagogicznej – w ciągu 14 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

4.W przypadku nierozstrzygnięcia sporu Dyrektor zwołuje zebranie Rady Pedagogicznej z udziałem 

przedstawicieli organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w celu rozwiązania 

sporu. 

5.W przypadku sporu między innymi organami niż wymienione w ust. 2, do rozwiązania sporu powołuje się 

zespół w składzie: 

1) przewodniczący organów szkoły; 

2) po dwóch przedstawicieli każdego z organów, wyłonionych przez uprawniony organ. 

3) Dyrektor jako mediator. W przypadku gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem sporu jest 

osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.  

6.Czas pracy zespołu nie może przekroczyć 14 dni roboczych. 
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7.W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech kolejnych zebrań, 

zespół podejmuje decyzję w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 

8.Zebranie zespołu jest prawomocne, o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych członków. 

9.Członkowie zespołu na pierwszym zebraniu wybierają spośród siebie przewodniczącego prowadzącego 

zebrania i protokolanta. Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący organów.  

10.Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spotkania 

negocjacyjnego.  

11.Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły. 

12.W przypadku nierozstrzygnięcia sporu Dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę. 

13.Spory wewnętrzne między członkami organów szkoły w sposób polubowny załatwiają przewodniczący 

organów. 
 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§32 
 

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

z zastrzeżeniem przepisów wydawanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2.Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy: 

1) termin zakończenia pierwszego, a rozpoczęcia drugiego okresu jest uzależniony od terminu ferii 

zimowych i każdorazowo określany jest uchwałą Rady Pedagogicznej. 

3.Szkoła jest jednostką feryjną. 

4.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, dni wolnych 

od zajęć oraz ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym określają odrębne przepisy.  

5.Dyrektor w terminie do 30 września publikuje na stronie internetowej szkoły kalendarz organizacji roku 

szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 
 

§33 
 

1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne.  

2.W szkole organizowane są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w trakcie których odbywa się realizacja podstaw programowych 

kształcenia ogólnego zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne włączone do szkolnego planu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

3) inne zajęcia dodatkowe oraz pozalekcyjne na podstawie odrębnych przepisów. 

3.Wymiar godzin i zasady organizacji zajęć wymienionych w ust. 2 określają odrębne przepisy. 

4.Zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie klasowo – lekcyjnym z uczniami całego oddziału, z grupami 

oddziałowymi i międzyoddziałowymi uczniów oraz indywidualnie, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do 

piątku. 

5.Podział uczniów na grupy regulują odrębne przepisy. 

6.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godz. 8.00.  

7.W uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą odbywać się w formie wycieczek. Do 

organizacji wycieczek szkolnych zastosowanie mają odrębne przepisy. 

8.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

9.Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
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§34 
 

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

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,  

o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów oraz decyzji organu prowadzącego 

podjętych w innym trybie, ustala organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację zajęć edukacyjnych oraz zajęć wychowania przedszkolnego.  

3.Organizacja pracy szkoły na dany rok szkolny zawiera w szczególności: 

1) przydział uczniów do danych oddziałów i grup, dla których zaplanowano zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze; 

2) przydział zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i innych 

specjalistycznych realizowanych indywidualnie; 

3) przydział wychowawców do oddziałów; 

4) przydział nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

rewalidacyjnych, terapeutycznych i innych specjalistycznych. 

5) czas pracy biblioteki i świetlicy szkolnej; 

6) organizację pracy pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy; 

7) organizację wydawania obiadów; 

8) organizację pracy pracowników obsługi i administracji.  

4.Podstawą organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla poszczególnych 

oddziałów, grup oddziałowych i uczniów.   

5.W oddziałach klas I-III zajęcia realizowane są w formie zajęć zintegrowanych w jednej sali szkolnej  

z przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę w różnorodnych grupach, przy stołach, a także  

w odpowiednio przygotowanych kącikach zabaw.  

6.W oddziałach klas I -VIII pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi uczniowie korzystają  

z przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego.  

 

§35 
 

1.Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z wyposażeniem (sal lekcyjnych); 

2) biblioteki; 

3) świetlicy; 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej, spełniającego wymaganie określone odrębnymi przepisami; 

5) sali gimnastycznej oraz zespołu urządzeń rekreacyjnych i sportowych; 

6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych. 

 

 

§36 
 

1.Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka. 

2.Biblioteka szkolna zwana dalej „biblioteką” jest pracownią pełniącą rolę szkolnego interdyscyplinarnego 

centrum informacji, a także miejsca pomocy w odrabianiu zadań domowych. 

3.Zadaniem biblioteki jest: 

1) wspomaganie procesu nauczania i wychowania; 

2) wspomaganie edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów; 

3) rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, wyrabianie nawyku czytania i uczenia 

się;  
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4) przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez tworzenie warunków do poszukiwania, 

porządkowania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną; 

5) popularyzacja wiedzy pedagogicznej i wspieranie pracy oraz kształcenia ustawicznego nauczycieli; 

6) tworzenie przyjaznych warunków do zdobywania informacji oraz rozwijania zainteresowań 

i uzdolnień; 

7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową, społeczną i emocjonalną;  

8) wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej w zakresie zapewniania opieki uczniom 

oczekującym na zajęcia i nieuczęszczającym na religię. 

4.Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor szkoły. 

5.Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

oraz innych materiałów bibliotecznych; 

2)  tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- 

komunikacyjnymi; 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania  

u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów. 

6.Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty niepiśmiennicze 

(materiały audiowizualne, programy komputerowe). 

7.Biblioteka gromadzi i udostępnia: 

1) podręczniki, materiały edukacyjne oraz przekazuje materiały ćwiczeniowe; 

2) lektury szkolne podstawowe i uzupełniające;  

3) źródła informacji w postaci encyklopedii, słowników oraz dostępną literaturę popularnonaukową; 

4) podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli, książki pomocnicze; 

5) wydawnictwa z zakresu psychologii, metodyki, pedagogiki, socjologii i filozofii; 

6) beletrystyczną literaturę dziecięcą i młodzieżową; 

7) wybrane czasopisma dziecięce i młodzieżowe, czasopisma metodyczne i pedagogiczne; 

8) zbiory audiowizualne; 

9) edukacyjne programy komputerowe; 

10) inne materiały przeznaczone do rozpowszechniania.  

8.Biblioteka dąży, w miarę możliwości finansowych szkoły, do zorganizowania nowoczesnego warsztatu 

biblioteczno-informacyjnego, umożliwiającego realizację zadań określonych w ust. 3. 

9.Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez 5 dni w tygodniu w godzinach umożliwiających korzystanie z jej 

zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu w zależności od czasu pracy szkoły, zgodnie  

z odrębnym harmonogramem.  

10.Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa obowiązujący regulamin zatwierdzony przez Dyrektora. 

11.Uczniowie mają możliwość wypożyczenia książek na czas ferii zimowych po wcześniejszym zwrocie 

wypożyczonych w trakcie roku szkolnego książek i materiałów. 

12.Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie i pracownicy) zobowiązani są do przedstawienia  

w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek i materiałów wypożyczonych. 

13.Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 

a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 

b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 

c) rozbudzania u uczniów szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne 

użytkowanie, 

d) rozwijania wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów, 

e) podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej, 

f) diagnozowania potrzeb czytelniczych przy zakupie nowych pozycji bibliotecznych, 
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g) organizowania pomocy w odrabianiu zadań domowych; 

2) nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, 

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych, 

c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie 

wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki, 

d) organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie pracy szkoły, 

e) prowadzenia lekcji czytelniczych, 

f) działań podejmowanych w ramach prac zespołów przedmiotowych, 

g) diagnozowania potrzeb czytelniczych przy zakupie nowych pozycji bibliotecznych; 

3) rodzicami w zakresie: 

a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, 

b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania 

o wspólne podręczniki, 

c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów 

przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży. 

14.Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami 

kulturalno-oświatowymi w zakresie promowania czytelnictwa oraz organizowania lekcji bibliotecznych, 

wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych. 

15.Prawa i obowiązki czytelników biblioteki określa Regulamin biblioteki. 

16.Biblioteka nie rzadziej niż co cztery lata przeprowadza inwentaryzację księgozbioru z uwzględnieniem 

przepisów o bibliotekach. 

17.Biblioteka ewidencjonuje materiały edukacyjne (podręczniki) zgodnie z odrębnymi przepisami. 

18.Zewidencjonowane materiały edukacyjne nie zwiększają zbiorów biblioteki. Biblioteka finansowana jest  

z budżetu szkoły. 

19.Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców oraz innych ofiarodawców, zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

 

§37 
 

1.Nauczyciel bibliotekarz organizuje pracę biblioteki jako interdyscyplinarnej pracowni wspierającej 

działalność dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą szkoły. 

2.W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, którego obowiązki obejmują:  

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów;  

2) prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach, bibliotece i czytelnictwie; 

3) udzielanie porad w doborze lektury, zależnie od potrzeb i zainteresowań; 

4) pracę pedagogiczną z czytelnikami, w tym szczególnie prowadzenie zajęć z przysposobienia 

czytelniczego oraz indywidualny instruktaż w tym zakresie; 

5) opracowanie planu pracy biblioteki i prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

6) prowadzenie różnorodnych form bibliotecznych zajęć pozalekcyjnych; 

7) współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami kół zainteresowań, 

rodzicami, bibliotekarzami bibliotek pozaszkolnych w celu realizacji zadań; 

8) pracę organizacyjno-techniczną polegającą na selekcjonowaniu i konserwacji zbiorów oraz 

organizowaniu i unowocześnianiu warsztatu informacyjnego. 

 

3.Nauczyciel bibliotekarz odpowiada w szczególności za: 

1) prawidłowe pod względem formalnym, finansowymi i organizacyjnym wprowadzenie książek na 

stan majątkowy biblioteki oraz ich kasowanie ze stanu; 

2) organizację pracy biblioteki zgodnie z jej zadaniami; 
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3) stan powierzonego mu mienia, w tym szczególnie księgozbioru;  

4) podejmowanie działań w kierunku dostosowywania zbiorów do aktualnych potrzeb szkoły  

i czytelników; 

5) tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa wśród uczniów i nauczycieli. 

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji: 

a) gromadzenie, opracowywanie, ewidencja zbiorów, 

b) konserwacja księgozbioru, 

c) dbałość o księgozbiór (dobór pozycji), 

d) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni; 

2) w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną: 

a) selekcja zbiorów, 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, rzeczowych, 

c) opracowanie biblioteczne zbiorów, 

d) indywidualny instruktaż w zakresie przysposobienia czytelniczego, 

e) udostępnianie stanowiska komputerowego zgodnie z odrębnym regulaminem, 

f) pomoc przy korzystaniu z programów komputerowych i obsłudze komputera, 

g) pomoc przy wyszukiwaniu informacji z różnych źródeł; 

3) w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się: 

a) prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach, bibliotece i czytelnictwie, 

b) poradnictwo w doborze książek, 

c) rozwijanie i pobudzanie potrzeb czytelniczych, 

d) przygotowywanie wykazów stanu czytelnictwa, 

e) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

f) otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych, 

g) okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 

h) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

i) diagnozowanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych; 

4) w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną: 

a) podejmowanie wraz z uczniami inicjatywy w zakresie upowszechniania czytelnictwa w lokalnej 

społeczności, 

b) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, 

c) wzbogacanie kultury czytelniczej poprzez organizowanie konkursów recytatorskich i innych 

związanych z czytelnictwem, 

d) prowadzenie różnorodnych form bibliotecznych zajęć pozalekcyjnych, 

e) współorganizowanie wycieczek edukacyjnych, 

f) kultywowanie dbałości o poszanowanie zbiorów. 

5.Do zadań nauczyciela bibliotekarza związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę należy: 

1) systematyczne kontrolowanie wyposażenia biblioteki i zgłaszanie Dyrektorowi awarii i uszkodzeń 

mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów i pracowników; 

2) stwarzanie warunków umożliwiające uczniom bezpieczny pobyt w bibliotece i czytelni w czasie 

przerw, przed lekcjami i po lekcjach; 

3) stwarzanie warunków umożliwiających uczniom odrabianie zadań domowych; 

 

§38 
 

1.W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 
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2.Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły zapewniającą uczniom 

zorganizowaną opiekę w czasie poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi  

w organizacji roku szkolnego.  

3.Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci, a także ich 

możliwości psychofizyczne w szczególności: 

1) zajęcia rozwijające zainteresowania; 

2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

4.Cele i zadania świetlicy to:  

1) organizowanie racjonalnego i bezpiecznego spędzania czasu dzieci w godzinach wolnych od zajęć 

dydaktycznych;  

2) organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki własnej uczniów pod opieką nauczycieli świetlicy;  

3) organizowanie zajęć umożliwiających rozwój zainteresowań artystycznych, technicznych, 

sportowych i innych u dzieci;  

4) wdrażanie do wartościowego wykorzystywania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej 

rozrywki i zabawy;  

5) organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój uczniów; 

6) rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności uczniów; 

7) rozbudzanie wrażliwości na ład i porządek oraz wdrażanie zasad higieny;  

8) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: koleżeństwo, sprawiedliwość, 

prawdomówność, odpowiedzialność;  

9) wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania. 

5.Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego oprócz dni świątecznych, ferii letnich i zimowych od 

poniedziałku do piątku. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy 

pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na: 

1) czas pracy rodziców; 

2) organizację dojazdu do szkoły; 

3) inne okoliczności wymagające opieki. 

6.Pracą świetlicy kieruje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły zwany dalej „społecznym 

kierownikiem”. 

7.Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku rodziców (Karta zgłoszenia dziecka do 

świetlicy szkolnej), której wzór corocznie opracowuje społeczny kierownik świetlicy. 

8.Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z oświadczeniem 

złożonym przy zapisie dziecka do świetlicy.  

9.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie przekracza 

25.  

10.Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy oraz w miejscach wyznaczonych przez 

kierownika świetlicy, w tym w salach lekcyjnych, czytelni i sali gimnastycznej, na boiskach szkolnych  

i szkolnym placu zabaw. 

11.W czasie pozostawania pod opieką świetlicy, uczeń w uzgodnieniu z rodzicami ma prawo korzystać z zajęć 

pozalekcyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć organizowanych 

na terenie szkoły. 

12.Pobyt dziecka w świetlicy jest bezpłatny. 

13.Działalność świetlicy może być dotowana przez dobrowolne wpłaty rodziców i innych ofiarodawców na 

fundusz Rady Rodziców, zgromadzone fundusze przeznacza się wyłącznie na zakup materiałów do zajęć 

lub dożywianie dzieci w zakresie działalności świetlicy.  

14.Szczegółowe zasady działalności i organizację pracy świetlicy w danym roku szkolnym oraz plany zajęć 

świetlicowych na dany rok szkolny opracowuje społeczny kierownik świetlicy w terminie określonym 

przez Dyrektora. 

15.Praca świetlicy jest dokumentowana zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§39 
 

1.W szkole funkcjonuje stołówka szkolna zwana dalej „stołówką”.  

2.Stołówka organizuje dożywianie w formie obiadów dwudaniowych z uwzględnieniem zasad zdrowego 

żywienia dzieci i młodzieży. 

3.Posiłki wydawane w stołówce spełniają wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane  

w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz normy żywienia 

mając na względzie wartości odżywcze i zdrowotne. 

4.Pracę stołówki koordynuje intendent. 

5.Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły. 

6.Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce określa Dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

7.Zasady odpłatności za korzystanie z posiłków określają odrębne przepisy. 

8.Stołówka jest czynna od poniedziałku do piątku w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze. 

 

§40 
 

1.W szkole mogą funkcjonować oddziały integracyjne. 

2.Oddział integracyjny jest zorganizowany z uczniów, którzy uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych ramowym planem nauczania w systemie klasowo-lekcyjnym oraz uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących indywidualne programy 

edukacyjno-terapeutyczne. 

3.Celem oddziałów integracyjnych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci  

o różnym poziomie sprawności psychofizycznej, w tym dążenie do maksymalnego rozwoju dzieci 

zdrowych i dzieci objętych kształceniem specjalnym we wszystkich sferach: poznawczej, społecznej, 

moralnej i emocjonalnej. 

4.Zadaniem oddziałów integracyjnych jest tworzenie warunków umożliwiających uczniom objętym 

kształceniem specjalnym jak najlepszych warunków realizacji indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych w integracji ze środowiskiem lokalnym. 

5.Oddział integracyjny tworzy się z uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na organizację kształcenia  

w formie oddziału integracyjnego.   

6.Przyjmowanie uczniów do nowo tworzonego oddziału integracyjnego odbywa się na podstawie opinii 

pięcioosobowej komisji powołanej przez dyrektora szkoły, składającej się z nauczycieli. Szczegółowe 

zasady przyjmowania uczniów oddziałów integracyjnych zawarte są w odrębnych przepisach. 

7.Komisja dokonując wyboru uczniów do oddziału integracyjnego kieruje się możliwościami zapewnienia 

wszystkim uczniom jak najlepszych warunków nauki, wychowania i opieki. 

8.Komisja, o której mowa w ust. 6, ma prawo organizować spotkania grupowe i indywidualne z kandydatami 

do nowo tworzonego oddziału oraz pozyskiwać z innych placówek oświatowych informację o dojrzałości 

szkolnej kandydatów. 

 

9.W oddziale integracyjnym pracuje równocześnie dwóch nauczycieli: 

1) nauczyciel przedmiotowy, jako prowadzący; 

2) nauczyciel posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego, jako nauczyciel wspomagający. 

10.Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych 

formułowane są odrębnie dla każdego ucznia objętego kształceniem specjalnym. 

11.Dostosowanie wymagań edukacyjny do możliwości ucznia objętego kształceniem specjalnym dotyczy: 

1) form prezentowania wiedzy i umiejętności;  

2) zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

3) zadawania prac domowych. 
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12.Kryteria oceniania zachowania uczniów objętych kształceniem specjalnym uwzględniają indywidualne 

możliwości tych uczniów. 

13.Szczegółową organizację pracy oddziału integracyjnego, w tym organizację kształcenia specjalnego  

w oddziale integracyjnym, określają odrębne przepisy. 

 

§41 
 

1.Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu 

przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej. 

2.Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom wszechstronnego 

wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia.  

3.Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest poprzez: 

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów 

oddziałów klas VII i VIII; 

2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań 

zawodowych; 

b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu 

zawodowym; 

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów 

niedostosowanych społecznie; 

d) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym i prognozowanym 

zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz 

dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia. 

4.Plan działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, na dany rok szkolny, opracowuje nauczyciel 

realizujący zajęcia obowiązkowe z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

§42 
 

1.Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w celu zapoznawania uczniów z ideą 

wolontariatu, jaką jest dobrowolna i bezinteresowna pomoc innym. 

2.Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów postaw 

życzliwości i otwartości na potrzeby innych. 

3.Cele i zadania z zakresu wolontariatu szkoła realizuje poprzez organizację koleżeńskiej pomocy 

uczniowskiej na terenie szkoły lub poprzez koordynowanie udziału uczniów w działaniach organizacji 

pozarządowych i instytucji. 

4.Nawiązanie współpracy szkoły z organizacją pozarządową lub instytucją, w której uczniowie będą 

wolontariuszami, odbywa się za zgodą Rady Rodziców. 

5.Działania uczniów z zakresu wolontariatu organizuje wychowawca oddziału w uzgodnieniu z rodzicami. 

6.Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę wymaga zgody ich 

rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczycieli. 

7.W szkole corocznie, spośród członków Samorządu Uczniowskiego, można powołać Radę Wolontariatu. 

1) Zasady powoływania Rady Wolontariatu określają odrębne przepisy.  

2) Zadania Rady Wolontariatu zawarte są w § 30 ust 13 Statutu. 

8.Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określa w drodze uchwały sposób 

dokumentowania aktywności społecznej uczniów w formie wolontariatu oraz kryteria uzyskiwania wpisu 

na świadectwie potwierdzającego tę aktywność. 
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§43 
 

1.W szkole można prowadzić działania innowacyjne: 

1) Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu 

zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

2) Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez Dyrektora szkoły, 

w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu opinii rodziców danego 

oddziału; 

3) Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1, nauczyciel przedstawia 

Dyrektorowi szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub 

dyplomowanych. 

2.W szkole można prowadzić zajęcia eksperymentalne, zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

1) Uchwałę w sprawie wprowadzenia zajęć eksperymentalnych w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna 

po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą je prowadzić; 

2) Oddział, w którym prowadzone będą zajęcia eksperymentalne wybierany jest przez Dyrektora 

szkoły, w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym te zajęcia, po zasięgnięciu opinii rodziców 

danego oddziału; 

3) Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 2, nauczyciel przedstawia 

dyrektorowi szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub 

dyplomowanych. 

 

§44 
 

1.W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje dziecięce i młodzieżowe, a w szczególności 

organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i/albo rozszerzanie czy 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2.Szkoła może udostępnić pomieszczenia na działalność innych organizacji oraz instytucji, ale 

niepolitycznych, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i zgodnie z umową między stronami  

i tylko wtedy, gdy ich działalność nie zakłóca działalności wychowawczej szkoły; 

3.Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wydaje Dyrektor, określając 

jednocześnie warunki prowadzenia tej działalności. 

 

§45 
 

Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami działającymi na · 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 46 
 

1.W szkole zatrudniani są nauczyciele oraz, na stanowiskach samorządowych, pracownicy administracji  

i obsługi. 

1) Kwalifikacje, zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają 

odrębne przepisy.  

§47 
 

1.Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami są obowiązani: 
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1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem, określane przez Dyrektora 

w przydziale czynności; 

2) kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną obywatelską,  

z poszanowaniem godności osobistej uczniów. 

3) przestrzegać przepisów prawa, w tym Statutu Szkoły, a swoją postawą i zachowaniem dawać dobry 

przykład uczniom. 

2.Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy: 

1) nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne; 

2) nauczyciel wychowania przedszkolnego; 

3) nauczyciel wspomagający; 

4) pedagog szkolny;  

5) psycholog szkolny; 

6) logopeda szkolny; 

7) nauczyciel bibliotekarz; 

8) wychowawca świetlicy; 

9) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej; 

3.W szkole tworzy się funkcję nauczyciela wychowawcy oddziału szkolnego.  

4.W szkole utworzono stanowisko wicedyrektora. 

5.Na stanowiskach samorządowych niepedagogicznych zatrudnia się: 

1) pracowników administracji 

2) pracowników obsługi; 

 

§48 
 

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

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także poszanowaniem godności osobistej uczniów. 

2.Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, 

poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w dorastaniu i osiąganiu dojrzałości. 

 

§49 
 

1.Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1) realizacja obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego i dążenie do osiągnięcia  

w tym zakresie optymalnych wyników; 

2) przedstawienie Dyrektorowi wybranego programu nauczania i po dopuszczeniu programu do użytku 

w szkole, realizacja i dążenie do osiągnięcia w stopniu maksymalnym określonych celów; 

3) dostosowanie wybranego programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest 

przeznaczony oraz dla uczniów objętych dostosowaniem na podstawie odrębnych przepisów; 

4) realizacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego i innych zadań, wynikających  

z dokumentów programowych szkoły; 

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów przyczyn trudności  

w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów w komunikacji i jej 

dokumentowanie; 

6) tworzenie właściwej atmosfery podczas zajęć z uczniami, która będzie sprzyjać procesowi uczenia  

i się i nauczania; 

7) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich 

uzdolnień i zainteresowań; 

8) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

9) systematyczne, bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich 

uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania wewnątrzszkolnego; 

10) dążenie do pełnej realizacji wymagań wobec szkół określonych odrębnymi przepisami; 

11) informowanie uczniów i ich rodziców na początku każdego roku szkolnego o: 
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a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

12) sumienna realizacja powierzonych czynności dodatkowych w ramach otrzymywanego 

wynagrodzenia zasadniczego, w tym w formie zajęć z uczniami, zgodnie z rozpoznanymi 

potrzebami uczniów i odrębnymi przepisami; 

13) terminowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

określonej odrębnymi przepisami; 

14) dbałość o sprzęt szkolny oraz dążenie do wzbogacania i unowocześniania warsztatu metodycznego; 

15) współpraca z rodzicami uczniów, z innymi pracownikami szkoły oraz instytucjami wspierającymi,  

w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły; 

16) doskonalenie umiejętności merytorycznych, metodycznych i wychowawczych, zwłaszcza w ramach 

doskonalenia wewnątrzszkolnego; 

 

§50 
 

1. Nauczyciele wykonują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów, 

a w szczególności: 

1) odbywają dyżury nauczycielskie przed zajęciami do czasu ich zakończenia zgodnie  

z harmonogramem i obowiązującymi zasadami; 

2) sprowadzają uczniów oddziałów klas I-III do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej oraz przekazują 

uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej; 

3) wychowawcy oddziałów klas I-III, sprawdzają czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie  

z oświadczeniami rodziców; 

4) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć 

obowiązkowych i dodatkowych ujętych planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły oraz podczas 

organizowanych wyjść i wycieczek; 

5) sprawdzają listę obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzają to w dziennikach 

zajęć oraz podejmują czynności wyjaśniające przyczyny nieobecności; 

6) organizują zajęcia poza terenem szkoły i wycieczki zgodnie z odrębnymi przepisami; składają 

odpowiednią dokumentację do zatwierdzenia dyrektorowi; 

7) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść i wycieczek 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§51 
 

1.Nauczyciel ma prawo do:   

1) wyboru lub opracowania programu nauczania i przedstawienia go Dyrektorowi szkoły w celu 

dopuszczenia do użytku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

2) realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału 

ćwiczeniowego bądź bez zastosowania podręcznika lub wymienionych materiałów. 

3) wyboru podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz pomocy 

dydaktycznych, uwzględniając ich przydatność w realizacji programu nauczania oraz 

zainteresowania i możliwości uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami;  

4) swobody stosowania takich metod pracy z uczniem w zakresie realizacji programu nauczania, jakie 

uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;  

5) poszanowania jego godności przez Dyrektora, innych nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów 

i ich rodziców; 
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6) otrzymywania informacji dotyczących zmian w organizacji pracy szkoły z odpowiednim 

wyprzedzeniem; 

7) otrzymywania pomocy naukowych i wsparcia metodycznego w celu sprawnego prowadzenia zajęć  

z uczniami; 

8) oceniania poziomu osiągnięć dydaktycznych oraz zachowania ucznia zgodnie ze statutem szkoły; 

9) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla uczniów zgodnie z postanowieniami 

statutu; 

10) uczestniczenia w pracach Rady Pedagogicznej i jej zespołach. 

2.W przypadku wystąpienia sporu/konfliktu między nauczycielem a uczniem lub jego rodzicami, nauczyciel 

ma prawo zwrócić się do Dyrektora o jego rozstrzygnięcie. 

 

§52 
 

1.Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za: 

1) poziom oddziaływań oraz wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami;  

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych powierzonych jego opiece. 
2.Nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły oraz cywilnie lub karnie za: 

1) tragiczne skutki wynikłe z zawinionego braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnienia przydzielonych mu dyżurów, o którym 

mowa w § 17 Statutu;  

2) zawinione nieprzestrzeganie sposobów postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na 

wypadek pożaru, określonych odrębnymi przepisami;  

3) zniszczenie lub stratę składników majątku szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, 

wynikające z zawinionego nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 

3.Nadzór pedagogiczny i ocena pracy zawodowej nauczycieli odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§53 
 

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

w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2.W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału jego funkcje przejmuje zastępca wybierany na początku 

roku szkolnego. 

3.Wychowawca opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich rzecznikiem  

w środowisku szkolnym. 

4.Do zadań nauczyciela-wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces 

jego uczenia się oraz przygotowanie do życia społecznego. 

5.Zadania wymienione w ust. 4 wychowawcy realizują poprzez:  

1) opracowanie rocznego programu pracy wychowawczo-profilaktycznej, zgodnego ze szkolnym 

programem wychowawczo-profilaktycznym, uwzględniającego diagnozę potrzeb i problemów 

uczniów;  

2) opiekę nad oddziałem i wdrażanie programu, o którym mowa w pkt. 1 po uzgodnieniu z rodzicami 

uczniów; 

3) monitorowanie, analizowanie i formułowanie wniosków z prowadzonych działań; 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i  koordynowanie działań w celu 

wdrażania całościowego, ale jednolitego oddziaływania wychowawczego; 

5) organizowanie pomocy i opieki indywidualnej uczniom zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, w tym 

działając poprzez wolontariat;  

6) współdziałanie z pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi specjalistami zatrudnionymi  

w szkole oraz innymi osobami i placówkami w celu rozpoznawania potrzeb i uzyskiwania 

wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków oraz wsparcia dla ich rodziców 
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7) podejmowanie działań we współpracy z uczniami i ich rodzicami na rzecz integracji zespołu 

klasowego uczniów; 

8) organizowanie uczestnictwa uczniów oddziału w życiu szkoły ze szczególnym uwzględnieniem 

samorządności wśród uczniów; 

9) kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności wyjaśniających 

przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej wobec uczniów 

nierealizujących obowiązku szkolnego; 

10) współpraca z rodzicami uczniów, w tym z członkami rady oddziałowej na rzecz podnoszenia jakości 

pracy dydaktycznej i wychowawczej; 

11) włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły, w tym w szczególności we wszystkie 

działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczniów i ochrony ich zdrowia; 

12) przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami; 

13) wykonywanie zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej określonych w § 9 Statutu  

i odrębnych przepisach; 

14) wykonywanie zadań związanych z ocenianiem uczniów określonych w rozdziale IX Statutu; 

15) występowanie z wnioskami o nagrodzenie i ukaranie ucznia, o których mowa w § 68 i § 69 Statutu; 

16) zapoznawanie uczniów z zapisami Statutu Szkoły. 

17) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy: 

1) na uzasadniony wniosek wychowawcy wskazujący na przyczyny uniemożliwiające pełnienie tej 

funkcji; 

2) z inicjatywy własnej, w razie stwierdzenia w toku sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

uchybień w wykonywaniu funkcji lub z przyczyn losowych. 

7.Wychowawcy oddziałów klas I-III, IV-VI, VII-VIII, tworzą zespoły wychowawcze. 

8.Do zadań zespołów należy w szczególności: 

1) monitorowanie i analizowanie prowadzonych działań wychowawczych; 

2) formułowanie wniosków do pracy na następny okres; 

3) doskonalenie prowadzonych diagnoz pedagogicznych; 

4) podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości pracy wychowawczej, w tym w zakresie 

doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli. 

9.Pracą zespołów kieruje powołany przez Dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami, przewodniczący 

zespołu.  

10.Działania, w tym zebrania zespołów, są dokumentowane w sposób określony odrębnymi przepisami. 

 

§ 54 
 

1.W szkole tworzy się zespoły nauczycieli.  

2.Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 

oraz wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.  

3.Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.  

4.Do zadań zespołu należy:  

 1) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowanie treści przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru 

programu nauczania;  

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć i stymulowanie rozwoju 

uczniów;  

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa dla początkujących 

nauczycieli;  

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych;  

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich i eksperymentalnych programów 

nauczania.  
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§55 
 

1.Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach: 

1) kierownik administracyjno-gospodarczy; 

2) sekretarz szkoły; 

3) kadrowy; (pracownik ds biurowych) 

4) robotnik pracy lekkiej; 

5) konserwator; 

6) woźny, starszy woźny; 

7) intendent; 

8) kucharz; 

9) pomoc kuchenna; 

2.Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład  

i czystość. 

3.Pracownicy w swojej pracy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, w tym w zakresie 

przestrzegania przepisów bhp, określonych odrębnymi przepisami prawa. 

4.Do zadań pracowników nie będących nauczycielami związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

w szkole należy w szczególności: 

1) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny prac;  

2) ustawiczne monitorowanie oraz zapewnienie bezpiecznego stanu technicznego sprzętu i urządzeń na 

terenie szkoły;  

3) monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w szkole: 

4) zwracania się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu;  

5) w razie potrzeby, zawiadamiania o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierowania tej osoby do 

dyrektora szkoły; 

6) informowanie o zauważonych awariach, zagrożeniach i zabezpieczenie uczniów przed nimi zgodnie 

z zasadami bhp;  

7) niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących 

znamiona przestępstwa; 

8) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów; 

9) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych. 

5.Pracownicy administracji i obsługi maja prawo zgłaszania dyrektorowi szkoły uwag i opinii we wszystkich 

sprawach dotyczących szkoły i uczniów. 

 

§56 
 

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych nauczycieli 

i pracowników szkoły określają odrębne dokumenty tworzone na podstawie prawa pracy. 

  

 

ROZDZIAŁ VI 

 UCZEŃ SZKOŁY 

 

§57 
 

1.Katalog praw ucznia wynika z przepisów prawa polskiego oraz obowiązujących międzynarodowych aktów 

prawnych. 

1) Uczeń ma prawo do informacji, czyli do: 

a) otrzymywania informacji z różnych źródeł wyrażających różne koncepcje filozoficzne i różny 

światopogląd, stosownych do jego wieku i zdolności percepcji, 
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b) otrzymywania informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach 

zwłaszcza o przeniesieniu do innej klasy, szkoły, ocenach, skutkach decyzji jego dotyczących, 

karach, nagrodach, 

c) znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych, zasad i form sprawdzania jego 

osiągnięć oraz ich oceniania, jawności ocen, 

d) dostępu do informacji na temat życia szkolnego, 

e) dostępności wiedzy o prawach i uprawnieniach warunkujących korzystanie z nich oraz 

dostępności wiedzy o procedurach dochodzenia swoich praw; 

2) Uczeń ma prawo do nauki, czyli do: 

a) pobierania bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania, 

b) nauczania w kierunku jak najpełniejszego rozwoju jego osobowości, talentów, zdolności 

umysłowych i fizycznych; rozwijania szacunku do praw człowieka, szacunku do rodziców, 

Ojczyzny, tożsamości narodowej, kulturowej, i języka, 

c) przygotowania do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie; 

3) Uczeń ma prawo do swobody/wolności wypowiedzi, czyli do: 

a) możliwości wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem,  

b) możliwości wypowiadania opinii na temat spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu, 

c) możliwości wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie zwłaszcza w 

sytuacji konfliktu; 

4) Uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, to znaczy: 

a) ma możliwość uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych, 

b) ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu, 

c) ma prawo do tolerancji wobec mniejszości religijnej, kulturowej, etnicznej; 

5) Uczeń ma prawo do wolności od poniżającego traktowania, co oznacza: 

a) zakaz stosowania jakiejkolwiek przemocy fizycznej, 

b) poszanowanie godności ucznia – zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji 

psychicznej, 

c) poszanowanie dobrego imienia oraz prywatnej własności ucznia; 

6) Uczeń ma prawo dochodzenia należnych mu praw: 

a) uczeń ma prawo odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub szkolnego 

Rzecznika Praw Ucznia, który, po rozpatrzeniu sprawy, w jego imieniu podejmuje negocjacje  

z nauczycielem, 

b) uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od decyzji nauczyciela lub Rady Pedagogicznej 

do dyrektora szkoły, który zobowiązany jest w ciągu 7 dni rozpatrzyć odwołanie i o swojej 

decyzji powiadomić pisemnie ucznia i jego rodziców chyba, że przepisy stanowią inaczej; 

c) uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu nadzorującego 

szkołę; w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi przysługuje im prawo zwrócenia się  

o pomoc do Rzecznika Praw Dziecka, 

d) uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania od wymierzonej kary, według zasad określonych  

w § 69 Statutu. 

2.Uprawnienia uczniowskie wynikające z prawa oświatowego: 

1) uczeń może zdawać egzamin poprawkowy na zasadach określonych w § 103 Statutu; 

2) uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w § 102 Statutu; 

3) uczeń może ubiegać się o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych zgodnie z § 92 

 i § 100 Statutu. 

3.Uprawnienia ucznia wynikające z wewnątrzszkolnych regulaminów, umów i zarządzeń dyrektora 

dotyczących: 

1) samorządności uczniowskiej – uczniowie mają prawo do: 

a) opiniowania projektu oceny zachowania swoich kolegów, 
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b) wyłonienia w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli kierujących społecznością 

uczniowską i działających w ich interesie, 

c) uzyskania od nauczycieli pomocy organizacyjnej i merytorycznej w pracy Samorządu 

Uczniowskiego, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad demokracji w szkole i organizacji 

wolontariatu, 

d) wyboru rzecznika praw ucznia spośród nauczycieli, 

e) zgłaszania swoich problemów rzecznikowi praw ucznia, pedagogowi szkolnemu i wychowawcy 

klasy, 

f) udziału w zagospodarowaniu sali lekcyjnej, przydzielonej klasie według projektu 

zaakceptowanego przez wychowawcę; 

2) przygotowania i przebiegu zajęć lekcyjnych – uczeń ma prawo do: 

a) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji, 

b) dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudności z opanowaniem treści, 

c) odpoczynku podczas przerwy międzylekcyjnej, 

d) weekendów i ferii szkolnych bez zadawanych prac. 

 

 

§58 
 

1.W przypadku łamania praw ucznia, uczeń i jego rodzice mogą zwrócić się o pomoc lub złożyć skargę 

kolejno do wychowawcy, pedagoga, psychologa i Dyrektora. 

2.Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca oddziału w ciągu 7 dni od dnia 

zgłoszenia lub złożenia skargi: 

1) zapoznaje się z opinią stron; 

2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem/psychologiem w celu 

wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego; 

3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog/psycholog przekazują 

sprawę Dyrektorowi; 

4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną 

decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje Dyrektor. 

3.W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, uczeń 

zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i Dyrektora, którzy w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia 

lub złożenia skargi: 

1) zapoznają się z opinią stron; 

2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego polubownego 

rozwiązania; 

3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, Dyrektor 

podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy; 

4) jeśli rozstrzygnięcie sporu przez Dyrektora jest niezadawalające, uczeń i jego rodzice mogą wystąpić 

o rozstrzygnięcie sporu do odpowiedniego organu nadzorującego.  

4.W przypadku niezadawalającej decyzji, rozstrzygnięcia skargi przez Dyrektora, uczniowi i jego rodzicom 

przysługuje prawo odwołania się do Rzecznika Praw Ucznia lub Rzecznika Praw Dziecka. 

5.Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw. 

6.Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń 

składający skargę wyrazi na to zgodę. 

7.Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i Dyrektora w toku postępowania 

mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 

8.Wychowawca, pedagog i Dyrektor podejmują działania wyjaśniające sprawy dotyczące uczniów na wniosek 

ucznia, jego rodziców, Samorządu Uczniowskiego. 
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§59 
 

1.Uczniowie mają obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień Statutu, zarządzeń Dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i regulaminów szkolnych; 

2) właściwego zachowania się podczas zajęć lekcyjnych, w szczególności: 

a) punktualnego i systematycznego przychodzenia na wszystkie zajęcia, 

b) rozpoczynania i kończenia zajęć w ustalonym porządku, 

c) aktywnego uczestniczenia we wszystkich zaplanowanych dla nich zajęciach szkolnych, 

d) systematycznego uczenia się i podnoszenia swoich umiejętności,  

e) umożliwiania sobie i innym uczniom pełnego uczestnictwa w zajęciach, 

f) prowadzenia zeszytów przedmiotowych w obowiązujący sposób, 

g) odrabiania zadanych przez nauczyciela prac; 

3) usprawiedliwienia każdej nieobecności na zajęciach w szkole z zachowaniem poniższych zasad: 

a) rodzic zgłasza każdą nieobecności w szkole powiadamiając telefonicznie sekretariat szkoły 

przed rozpoczęciem zajęć,  

b) usprawiedliwienie składa się do wychowawcy klasy, nie później niż 7 dni po powrocie  

z nieobecności, a w przypadku braku możliwości dostarczenia do wychowawcy do zastępcy 

wychowawcy lub do sekretariatu szkoły, 

c) w sprawach spornych z zakresu usprawiedliwienia nieobecności ucznia ostateczną decyzję 

podejmuje Dyrektor; 

4) odnoszenia się z szacunkiem i przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do uczniów, 

nauczycieli i pracowników szkoły; 

5) szanowania przekonań, poglądów innych, postępowania zgodnie z zasadami tolerancji; 

6) godnego reprezentowania oddziału i szkoły na zewnątrz; 

7) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dbania o swoje zdrowie, higienę osobistą, 

bezpieczeństwo własne i kolegów; 

8) nieulegania nałogom i przekonywania innych o ich szkodliwości; 

9) dbania o czystość, porządek i ład w pomieszczeniach szkolnych; 

10) szanowania mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób; 

11) rekompensowania wyrządzonych przez siebie szkód;  

12) szanowania symboli narodowych, międzynarodowych i związanych z tradycją i ceremoniałem 

szkoły; 

13) dbania o zachowanie walorów ekologicznych otoczenia szkoły i najbliższej okolicy. 

14)  dbania o estetyczny, skromny i schludny wygląd oraz strój galowy na wszystkie uroczystości 

szkolne. 

15) Przestrzegania wyżej wymienionych warunków korzystania z telefonów komórkowych na terenie 

szkoły. 

 

  

§60 
 

1.Uczniów obowiązuje całkowity zakaz:  

1) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających;  

2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla 

zdrowia i życia;  

3) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy; 

4) kradzieży i wymuszania pieniędzy i środków rzeczowych; 

5) niszczenia mienia szkolnego i prywatnego; 

6) używania na terenie szkoły telefonów i innych urządzeń elektronicznych; 

7) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich; 
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8) wyrażania obraźliwych opinii pod adresem innych drogą elektroniczną i w każdy inny sposób. 

 

§61 
 

1.Szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych dba o estetykę wyglądu ucznia.  

2.W szkole obowiązuje strój: codzienny, sportowy i galowy. 

3.Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, skromny, czysty i funkcjonalny. 

4.Codzienny strój nie może eksponować odkrytych: pleców, brzucha, ud, głębokich dekoltów  

i manifestować przynależności do subkultur młodzieżowych.  

5.W szkole uczeń nie może mieć makijażu, pomalowanych paznokci, ekstrawaganckich fryzur, 

okolczykowanego ciała, gadżetów militarnych, dużej ilości biżuterii.  

6.Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych obowiązuje zmiana obuwia i stroju na strój 

sportowy. 

7.Strój sportowy ucznia to: sportowa koszulka (preferowana biała), spodenki sportowe (czarne lub granatowe) 

oraz obuwie sportowe.  

8.Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren szkoły o charakterze 

reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych, ucznia obowiązuje strój galowy.  

9.Strój galowy ucznia stanowi: 

1) dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica (nie krótsza niż 10 cm nad kolan) bądź spodnie 

i biała gładka bluzka; 

2) dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula. 

10.W budynku szkolnym uczniów obowiązuje zmienne obuwie na jasnej, gumowanej podeszwie. 

 

§62 
 

1.Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) wyniki w nauce i wzorowe zachowanie; 

2) pracę na rzecz szkoły, innych uczniów i środowiska; 

3) wzorową postawę, działalność i odwagę; 

4) szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, sztuce;   

2.Ustala się następujące formy nagród:  

1) pochwała ustna nauczyciela w klasie w obecności uczniów; 

2) pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców; 

3) pochwała ustna Dyrektora w obecności uczniów;  

4) pochwała pisemna Dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców; 

5) dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa; 

6) list pochwalny do ucznia i jego rodziców; 

7) stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe; 

8) nagrody specjalne fundowane przez radę rodziców.  

3.Nagrody przyznaje dyrektor szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 1, 2, 8, na wniosek:  

1) wychowawcy klasy; 

2) zespołu wychowawczego; 

3) Samorządu Uczniowskiego;  

4) Rady Rodziców; 

5) Rady Pedagogicznej. 

4.Stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej oraz komisji stypendialnej. Szczegółowe kryteria oraz tryb przyznawania stypendium 

określa obowiązujący regulamin. 

5.Nagrody specjalne fundowane przez Radę Rodziców przyznawane są przez Radę Rodziców na wniosek 

Rady Pedagogicznej. Zasady przyznawania tych nagród określa regulamin Rady Rodziców.  

6.Uczeń i jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do Dyrektora w formie pisemnej, 

zawierającej uzasadnienie, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o przyznanej nagrodzie. 
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7.Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni od dnia złożenia pisma i informuje, w formie pisemnej 

rodziców ucznia o zajętym stanowisku. 

8.W przypadku nie zadowalającej decyzji Dyrektora szkoły uczniowi i jego rodzicom przysługuje odwołanie 

do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 

 

§63 
 

1.Wobec uczniów łamiących przepisy szkolne, w tym szczególnie postanowienia statutu szkoły stosuje się 

kary, które nie mogą naruszać ich nietykalności i godności osobistej. 

2.Ustala się następujące rodzaje kar i oddziaływań wychowawczych: 

1) słowne zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela: 

a) w rozmowie indywidualnej z uczniem poza klasą, 

b) na forum klasy; 

2) wpis uwagi do klasowego zeszytu spostrzeżeń lub dzienniczka (zeszytu) ucznia; 

3) pisemne lub słowne zawiadomienie rodziców ucznia przez nauczyciela; 

4) bezpośrednia rozmowa nauczyciela z rodzicami (i uczniem); 

5) bezpośredni nadzór pedagoga/psychologa szkolnego i wychowawcy w uzgodnionej z rodzicami 

formie; 

6) rozmowa nauczyciela z uczniem z udziałem dyrektora lub wicedyrektora szkoły; 

7) rozmowa nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora szkoły (i ucznia);  

8) obniżenie oceny zachowania; 

9) nagana wychowawcy klasy; 

10) nagana dyrektora szkoły z powiadomieniem (w obecności) rodziców ucznia; 

11) w przypadku długotrwałego lub zagrażającego bezpieczeństwu uczniów lub pracowników szkoły 

braku oczekiwanych efektów pracy wychowawczej, szkoła zawiadamia instytucje pozaszkolne 

(policja, sąd, prokuratura); 

12) przedstawienie problemu na zebraniu Rady Pedagogicznej, która podejmuje postanowienie  

o zastosowaniu kary:  

a) przeniesieniu ucznia do innej klasy (okresowym lub stałym), 

b) wystąpieniu do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

3.Możliwe kary dodatkowe, udzielane łącznie z karami ujętymi w ust. 2 to: 

1) w uzgodnieniu z rodzicami ucznia – wykonanie dodatkowych czynności na rzecz społeczności 

szkolnej;  

2) zakaz udziału w klasowych i szkolnych imprezach, wycieczkach, o ile nie uniemożliwi to realizacji 

podstaw programowych; 

3) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

4) odwołanie od pełnienia funkcji społecznych na terenie szkoły; 

5) odkupienie, naprawienie zniszczonych rzeczy. 

4.Kara jest stopniowana, a każde przewinienie rozpatrywane jest indywidualnie. 

5.Nauczyciel o każdej wymierzonej karze powiadamia rodziców ucznia w terminie do 7 dni od udzielenia 

kary.  

6.Decyzję o orzeczeniu kary w trybie, o którym mowa w ust. 3, pkt 13 podejmuje Dyrektor i przekazuje ją 

uczniowi oraz jego rodzicom najpóźniej w ciągu 7 dni od zebrania Rady Pedagogicznej. 

7.Na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor, w trybie k.p.a, może wystąpić do kuratora oświaty o 

przeniesienie ucznia do innej szkoły za popełnienie czynów karalnych lub chuligańskich zachowań w 

przypadkach: 

1) jeśli zastosowane wcześniej kary nie spowodowały poprawy w postawie ucznia; 

2) jeśli istnieje przekonanie, że zmiana środowiska szkolnego wpłynie korzystnie na poprawę 

zachowania ucznia. 



36 
 

8.W wyjątkowych sytuacjach zastosowanie kary wobec ucznia może nastąpić łącznie lub/i z pominięciem 

wymienionej w ust. 1 gradacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli uczących ucznia. 

9.Nagana pisemna jest dołączana do akt ucznia. Z końcem roku szkolnego może być anulowana. 

10.Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń uzyskał poręczenie Samorządu 

Uczniowskiego lub Rady Rodziców. 

 

§64 
 

1.Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się w formie pisemnej od każdej kary w terminie do 7 dni od 

dnia zastosowania kary. 

2.W przypadku kar, udzielonych przez nauczyciela uczeń ma prawo odwołania się w formie ustnej lub 

pisemnej do wychowawcy. Wówczas: 

1) wychowawca zobowiązany jest do rozpoznania sprawy w ciągu 7 dni; 

2) jeśli uczeń nie zgadza się z działaniami wychowawcy ma prawo odwołać się do 

pedagoga/psychologa szkolnego; 

3) uczniowi przysługuje prawo odwołania w ciągu 7 dni od działania wychowawcy  

i pedagoga/psychologa szkolnego do dyrektora szkoły; 

4) odwołanie, o którym mowa w pkt 3 może mieć formę ustną lub pisemną; 

5) dyrektor szkoły zobowiązany jest do rozpoznania odwołania i podjęcia decyzji w formie pisemnej w 

ciągu 7 dni  

3.Uczeń ma możliwość odwołania się od kary udzielonej przez dyrektora szkoły. Do rozpatrzenia odwołania, 

Dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy, pedagog szkolny oraz wicedyrektor, która  

w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie w formie pisemnej.  

4.W przypadku niezadowalającej decyzji dyrektora szkoły, uczniowi i jego rodzicom przysługuje odwołanie 

do Rzecznika Praw Ucznia, a następnie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

RODZICE UCZNIÓW 

 

§65 
 

1.Formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uwzględniają 

prawo rodziców do: 

1) występowania do organów szkoły, zgodnie z kompetencjami tych organów w każdej sprawie 

dotyczącej dziecka; 

2) zapoznania się ze statutem szkoły i dokumentami programowymi szkoły;  

3) uzyskiwania bieżącej i rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka, trudnościach, 

frekwencji oraz jego ocenach; 

4) uzyskiwania informacji o prawach dziecka i własnych w danej sytuacji szkolnej; 

5) uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka; 

6) udziału w życiu szkolnym uczniów, w tym w szkolnych uroczystościach; 

7) informacji o instytucjach pozaszkolnych świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc 

uczniom i rodzicom; 

8) uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami; 

9) poszanowania prywatności i dóbr osobistych; 

10) uzyskiwania informacji o działaniach i osiągnięciach uczniów. 

2. Rodzice biorą udział w procesie wychowawczym szkoły w szczególności poprzez: 

1) opiniowanie programów wychowawczych klasy; 
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2) udział w zebraniach rodziców, dniach otwartych i spotkaniach indywidualnych; 

3) współdziałanie z wychowawcą i innymi nauczycielami w celu wspierania szkolnego procesu 

dydaktycznego i wychowawczego;  

4) wyrażanie opinii o pracy szkoły oraz czynny wpływ na jej funkcjonowanie, w szczególności przez 

uczestnictwo w pracach Rady Rodziców, o której mowa w § 29 Statutu. 

3.Szkoła określa częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami: 

1) zebrania ogólne, nie rzadziej niż 4 razy w ciągu roku; 

2) dni otwarte zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora; 

3) konsultacje indywidualne, raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora. 

  

§66 
 

1.Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swojego dziecka, realizowany zgodnie  

z własnymi przekonaniami. 

2.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne i usprawiedliwianie jego 

nieobecności w sposób określony w § 64 ust. 1, pkt 3.  

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

4) w przypadku, gdy dziecko realizuje obowiązek szkolny poza szkołą, do zapewnienia warunków 

umożliwiających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego obowiązującej na danym 

etapie edukacyjnym, 

5) kontaktowania się ze szkołą w sprawach dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem 

spotkań ustalonym przez Dyrektora, w tym reagowania na wezwanie szkoły, 

6) do przekazania nauczycielom rzetelnej informacji o istotnych faktach mogących mieć wpływ na 

proces dydaktyczno-wychowawczy oraz o aktualnym stanie zdrowia dziecka. 

7) przestrzegania postanowień niniejszego statutu; 

 

§67 
 

W przypadku zaniedbania wykonywania obowiązków rodzicielskich, stosowania przemocy wobec dzieci, 

demoralizacji, wykorzystywania seksualnego i innych ujawnionych naruszeń praw dziecka, szkoła musi 

zwrócić się do organów władzy publicznej o ochronę dziecka, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§68 
 

1.Organy szkoły podejmują działania w celu aktywnego włączania rodziców w działalność na rzecz i dla dobra 

szkoły.  

2.Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego, nie później niż do 30 września, podaje do publicznej 

wiadomości harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.  

3.Szkoła organizuje:  

1) zebrania z rodzicami – prowadzone głównie przez wychowawców klas;  

2) spotkania rodziców uczniów z nauczycielami, tzw. „dni otwarte”; 

3) indywidualne spotkania z rodzicami. 

4.Rodzice zasłużeni w pracy na rzecz i dla dobra uczniów, klasy i szkoły są nagradzani listami gratulacyjnymi. 
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ROZDZIAŁ VIII 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 

 

§69 
 

1.W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań szkoła dla zapewnienia prawidłowego rozwoju uczniów 

współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, zwanymi dalej „poradniami” oraz innymi 

organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w oparciu  

o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

2.Szkoła bierze udział w postępowaniu diagnostycznym uczniów, prowadzonym przez publiczne poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, w szczególności poprzez: 

1) udział nauczycieli we wspólnej ocenie funkcjonowania uczniów; 

2) formułowanie i przekazywanie oceny efektów działań prowadzonych w szkole; 

3) planowanie dalszych działań.  

3.Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie również w zakresie 

wydawania opinii w sprawie: 

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia obowiązku szkolnego; 

2) pozostawienia ucznia oddziału klas I-III na drugi rok w tej samej klasie; 

3) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

4) zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z obowiązku nauki drugiego 

języka obcego; 

5) objęcia ucznia nauczaniem indywidualnym; 

6) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz spełniania obowiązku nauki poza 

szkołą; 

7) przystąpienia ucznia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych ucznia. 

4.Poradnia: 

1) udziela porad i konsultacji psychologicznych nauczycielom i rodzicom; 

2) prowadzi szkolenia Rady Pedagogicznej i spotkania z rodzicami; 

3) prowadzi zajęcia integracyjne i terapeutyczne w oddziałach integracyjnych i innych w miarę potrzeb 

szkoły. 

 

§70 

1.Szkoła współpracuje z innymi instytucjami pożytku publicznego. 

2.Organizacją współdziałania z poradnią oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo  

i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom zajmuje się pedagog i psycholog szkolny przy współudziale 

wychowawców oddziałowych i wychowawców świetlicy. 

3.W ramach współpracy z instytucjami, o których mowa w ust 1, podejmowane są m.in. działania w zakresie: 

1) rozpoznania środowiska rówieśniczego uczniów; 

2) diagnozy środowiska rodzinnego uczniów; 

3) obserwacji zachowań w klasie uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi; 

4) kierowania uczniów na indywidualne badania psychologiczno- pedagogiczne; 

5) prowadzenia badań psychologicznych uczniów; 

6) wykorzystywania w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej indywidualnych   

7) wyników badań specjalistycznych oraz badań prowadzonych przez psychologa szkolnego lub 

poradni psychologiczno-pedagogiczną; 
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8) realizowania zaleceń i wniosków wynikających z przeprowadzonych badań; 

9) tworzenia w szkole warunków do prowadzenia zajęć wspierających ucznia;  

10) organizowanie tych zajęć oraz monitorowanie postępów uczniów uczęszczających na te zajęcia; 

11) organizowanie prelekcji dla nauczycieli, rodziców i uczniów;  

12) organizowania pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej; 

13) udzielania doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej; 

14) organizowania spotkań i warsztatów z uczniami i rodzicami z zakresu bezpieczeństwa; 

15) przeprowadzania interwencji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowej opieki  

ze strony rodziny. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

                   
 

§71 

  

1.Ocenianiu w szkole podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. 

2.Celem oceniania wewnątrzszkolnego zwanego dalej „ocenianiem” jest: 

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 informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien dalej się uczyć;  

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

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

5) monitorowanie bieżącej pracy i zachowania ucznia;  

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu 

ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

3.Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela 

oraz przyjęte kryteria zachowania. 

 

§72 
 

1.W związku z ocenianiem ucznia, wychowawca zobowiązany jest na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z 

rodzicami informować rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz harmonogramie 

zebrań i spotkań z rodzicami zaplanowanych na dany rok szkolny; 

2) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2.W każdym roku szkolnym, w terminie do 15 września, wychowawca oddziału na pierwszej godzinie do 

dyspozycji wychowawcy jest obowiązany informować uczniów o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

3.Wychowawca zobowiązany jest na każdym zebraniu z rodzicami w ciągu roku szkolnego informować 

rodziców o ocenach bieżących ucznia i jego zachowaniu. 

 

§73 
 

1.Podstawą ustalania w szkole śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych są wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela 

i podane do wiadomości uczniów, rodziców i Dyrektora. 
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2.Wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych odnoszące się do realizowanego programu 

nauczania. 

3.Nauczyciel formułując wymagania określa poziom wiadomości i umiejętności koniecznych na poszczególne 

oceny oraz sposób i formy ich sprawdzania. 

4.Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

5.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, o którym mowa w ust. 4 dotyczy: 

1) warunków prezentowania wiedzy i umiejętności;  

2) poziomu koniecznych umiejętności i wiadomości na poszczególne oceny oraz sposobu 

i formy ich sprawdzania;  

3) zadawania prac domowych. 

6.Informacja o dostosowaniu wymagań edukacyjnych powinna być zapisana w dzienniku lekcyjnym przez 

wychowawcę do wiadomości nauczycieli uczących uczniów, co, do których stwierdzono konieczność 

dostosowania wymagań. 

7.W oddziałach klas IV-VIII obowiązują następujące ramowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych:   

1) wymagania konieczne na stopień dopuszczający obejmują elementy treści nauczania: 

a) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 

b) potrzebne w życiu, 

c) stopień dopuszczający wskazuje na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych 

·w podstawach programowych, a także na znaczne braki w opanowaniu wiadomości  

i umiejętności podstawowych;           

2) wymagania podstawowe na stopień dostateczny obejmują elementy treści nauczania: 

a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 

b) łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 

c) o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, 

d) często powtarzające się w programie nauczania, 

e) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

f) określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych  

w podstawach programowych, 

g) głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości; 

3) wymagania rozszerzające na stopień dobry obejmują elementy treści: 

a) istotne w strukturze przedmiotu, 

b) bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań 

podstawowych, 

c) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu, 

d) wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów 

(przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika; 

4)  wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych 

programem nauczania i są to treści:  

a) złożone, trudne, pełne, 

b) wymagające korzystania z różnych źródeł, 

c) umożliwiające rozwiązywanie problemów, 

d) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym; 

5) Wymagania wykraczające na stopień celujący obejmują treści: 

a) wykraczające poza program nauczania, 

b) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, 

c) wynikające z indywidualnych zainteresowań, 

d) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. 
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8.Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen z poszczególnych przedmiotów  

w zakresie treści programowych tych przedmiotów znajdują się w Przedmiotowych Zasadach Oceniania 

(PZO). 
 

§74 
 

1.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

2.Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniania uczniowi lub jego rodzicom na zasadach określonych w § 96 i § 97 Statutu. 
 

§75 
 

1.Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące;  

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne,   

b) końcowe. 

§76 
 

1.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 i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  

2.Oceny powinny być wszechstronne, a więc powinny uwzględniać szeroki zakres kontrolowanych osiągnięć: 

1) systematyczność pracy ucznia; 

2) pracę samodzielną; 

3) inicjatywę twórczą; 

4) zaangażowanie w pracę zespołową; 

5) umiejętność posługiwania się przyrządami i pomocami naukowymi; 

6) rozwiązywanie zadań problemowych i ich prezentację w sposób twórczy w zależności od specyfiki 

przedmiotu; 

7) podejmowanie zadań dodatkowych.  

 

§ 77 
 

1.W oddziałach klas I-III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej prowadzone jest 

przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz 

innych wytworów. 

2.W oddziałach klas I-III stosuje się następujące rodzaje oceny: 

1) ocena słowna – w formie pochwały lub naprowadzenia 

2) ocena numeryczna określona w skali: 

                      

                    6 - poziom celujący 

5- poziom bardzo dobry 

4- poziom dobry 

3- poziom dostateczny 

2- poziom dopuszczający 

1- poziom niedostateczny 

 

§78 
 

1.W oddziałach klas I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi. 

2.Wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze określa corocznie zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

Ze wzorem należy zapoznać rodziców na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym. 
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3.Śródroczna i roczna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych w oddziałach klas I-III uwzględnia poziom  

i postępy w opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów 

kształcenia określonych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

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

uzdolnień.  

 

§79 
 

1.Począwszy od klasy IV śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej 

skali: 

1) stopień celujący – 6 (cel); 

2) stopień bardzo dobry – 5 (bdb); 

3) stopień dobry – 4 (db); 

4) stopień dostateczny – 3 (dst); 

5) stopień dopuszczający – 2 (dop); 

6) stopień niedostateczny – 1 (ndst). 

2.Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust.1, pkt 1- 5. 

3.Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust.1, pkt 6. 

4.Oceny bieżące ustala się według skali opisanej w ust. 1 z tym, że przewiduje się użycie znaków „+” lub „-” z 

wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej. Śródroczne oceny klasyfikacyjne mogą być zapisane  

z zastosowaniem skrótów zawartych w ust.1. Nauczyciele mogą zaznaczać nieprzygotowanie uczniów do 

lekcji przy pomocy znaku „np.”, a nieobecność przy pomocy znaku „nb”. 

5.W dzienniku zajęć lekcyjnych ocenianie uczniów odnotowuje się kolorem niebieskim z wyjątkiem: 

1) sprawdziany- kolor czerwony;   

2) kartkówki- kolor zielony; 

3) oceny przewidywane- ołówkiem. 

6.Ustala się procentowy przelicznik punktów na poszczególne oceny:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

1) roczna ocena klasyfikacyjna z religii i etyki nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 

wyższej lub na ukończenie szkoły. 

 

§80 
 

1.Rodzice informowani są o ocenach bieżących z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz  

o zachowaniu ucznia: 

1) w czasie zebrań z rodzicami; 

2) podczas „dni otwartych” i konsultacji; 

3) podczas rozmów indywidualnych po uprzednim umówieniu się z nauczycielem. 

2.Wychowawcy oddziałów klas I - VIII mają obowiązek zapoznać rodziców co najmniej trzykrotnie  

w każdym półroczu z poziomem osiągnięć ucznia w nauce oraz poinformować o jego zachowaniu. 

3.Rodzice są zobowiązani uczęszczać na zebrania organizowane przez wychowawcę klasy. 

Punkty Stopień 
0  -  39 % niedostateczny 
40 - 49 % dopuszczający 
50 - 74 % dostateczny 
75 - 89 % dobry 
90 - 99 % bardzo dobry 

100% + poprawne wykonanie 

dodatkowych zadań 
celujący 
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4.Rodzice mają obowiązek stawić się w szkole na indywidualną prośbę wychowawcy, nauczyciela 

przedmiotu, pedagoga szkolnego, psychologa, dyrektora szkoły, w wyznaczonym i uzgodnionym  

z rodzicami terminie. 

5.Informacje o ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i o ocenie zachowania przekazywane są 

rodzicom w formie pisemnej na obowiązkowych zebraniach rodziców.  

6.Rodzice są zobowiązani minimum trzy razy w półroczu zapoznać się z wynikami swojego dziecka  

z poszczególnych przedmiotów, w terminie ustalonym przez szkołę.  

 

§81 
 

1.Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej. 

2.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. W przypadku braku 

możliwości ustalenia oceny przez uprawnionego nauczyciela, do ustalenia oceny Dyrektor powołuje 

komisję w składzie: wychowawca oddziału i inny nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale. 

3.W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym 

mowa w odrębnych przepisach.  

4.Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

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

 

§82 
 

1.Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu nauki pierwszego półrocza. 

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

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, 

stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

3.Klasyfikację roczną przeprowadza się w przedostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

4.Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej i składają się na nią:  

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo 

najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio  

w klasach programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

 

§83 
 

1.Na jeden miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów oddziałów klas IV-VIII i ich rodziców  

o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej nagannej ocenie 

zachowania, a w oddziałach klasach I-III o niezadowalającym poziomie osiągnięć edukacyjnych  

i niewłaściwym zachowaniu wraz z uzasadnieniem nauczyciela oraz opinią (lub jej brakiem) rodzica  

o niepromowaniu dziecka.  

1) wychowawca dokumentuje przeprowadzoną rozmowę w dzienniku lekcyjnym, a rodzice 

potwierdzają tę informację złożeniem podpisu. W sytuacji, gdy rodzice nie zgłoszą się  

w wyznaczonym terminie do wychowawcy, informacja przekazywana jest listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru;  

2) brak kontaktu rodziców z wychowawcą w ciągu 2 tygodni od dnia wysłania informacji jest 

równoznaczny z akceptacją tych ocen. 
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§84 
 

1. Uczeń i jego rodzice nie później niż w terminie 3 dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie 

mogą złożyć w sekretariacie, kierowany do Dyrektora, wniosek o podwyższenie przewidywanej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazanie, o jaką ocenę uczeń się ubiega. 

Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

2.Uczeń i rodzice mogą wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny z najwyżej trzech zajęć 

edukacyjnych i wyłącznie o jeden stopień wyżej.  

3.Wnioski niespełniające warunków wymienionych w ust.1 nie będą rozpatrywane. 

 

 

§85 
 

Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolonego informuje uczniów oraz ich rodziców  

o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się o roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych. 

 

§86 
 

1.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli  

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

7) Okazywanie szacunku innym osobom: 

 

 

§87 
 

1.W oddziałach klas I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi uwzględniają stopień spełniania kryteriów określonych w § 95. 

2.Ustala się bieżącą skalę oceniania zachowania: 

1) Uczeń zachowuje się wzorowo, 

2) Uczeń zachowuje się bardzo dobrze, 

3) Uczeń zachowuje się dobrze, 

4) Uczeń zachowuje się poprawnie, 

5) Uczeń zachowuje się nieodpowiednio. 

 

3.   Kryteria oceny bieżącej zachowania: 

1) Wzorowe - uczeń zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. 

Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Nigdy nie bierze udziału w 

bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnienie 1-2 krotne na zajęcia w semestrze. Wzorowo zachowuje się 

podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone 

mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Nie zniechęca się napotykając trudności.  Zawsze dba i 

szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. 

2) Bardzo dobre – uczeń najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i 

rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w 

kłótniach, bójkach i sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się 

podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu 
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przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego.  Dba i szanuje mienie własne i szkolne. Aktywnie i chętnie 

uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. 

3) Dobre - uczeń zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza 

mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu mu 

uwagi przez nauczyciela. Zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać  udziału w kłótniach, bójkach i 

sporach. Czasami spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, 

wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez 

nauczycieli funkcje. Zwykle  dba i szanuje mienie własne i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy 

i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  

4) Poprawne - uczeń nie zawsze zwraca się kulturalnie. Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu mu uwagi przez nauczyciela. Zdarza mu się brać 

udziału w kłótniach, bójkach i sporach. Często spóźnia się na zajęcia. Czasami sprawia trudności 

podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Tylko czasami pełni rzetelnie pełni 

powierzone mu przez nauczycieli funkcje. Zwykle dba i szanuje mienie własne i szkolne. 

Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  

5) Nieodpowiednie - uczeń nie grzecznie i nie taktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników. 

Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w 

kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze. 

podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu 

przez nauczycieli funkcje. Niszczy i nie  szanuje mienie własnego i szkolnego. Niechętnie 

uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie  utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.  

 

W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku zajęć w postaci 

znaków: 

„+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej, aktywności społecznej 

i stosunków do obowiązków szkolnych. 

„-”  oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia  obszarach kultury osobistej aktywności społecznej 

i stosunków do obowiązków szkolnych. Nauczyciel wychowawca wpisuje szczegółowo komentarze 

odnośnie zachowania ucznia do zeszytu korespondencji.  

 
 

§88 
 

1.Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe (wz); 

2) bardzo dobre (bdb); 

3) dobre (db); 

4) poprawne (pop); 

5) nieodpowiednie (ndp); 

6) naganne (nag). 

2.W oddziałach klas IV-VIII ustala się następujące kryteria na poszczególne oceny z zachowania: 
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Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie Naganne 

WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 

Zawsze przygotowany jest 

do lekcji zgodnie z PZO 

Prawie zawsze jest 

przygotowany jest do 

lekcji zgodnie z PZO 

Zwykle jest przygotowany 

do lekcji zgodnie z PZO 
Rzadko jest przygotowany 

do lekcji zgodnie z PZO 

Sporadycznie jest 

przygotowany do lekcji 

zgodnie z PZO 

Zazwyczaj nie 

przygotowuje się do lekcji 

zgodnie z PZO 

Zawsze wykazuje się dużą 

aktywnością podczas 

zajęć dydaktycznych 

Prawie zawsze wykazuje 

się dużą aktywnością 

podczas zajęć 

dydaktycznych 
 

Zwykle wykazuje się 

aktywnością podczas 

zajęć dydaktycznych 

Rzadko wykazuje się 

aktywnością podczas 

zajęć dydaktycznych 

Sporadycznie wykazuje 

się aktywnością podczas 

zajęć dydaktycznych 

Zazwyczaj nie wykazuje 

się aktywnością podczas 

zajęć dydaktycznych 

Zawsze w sposób 

odpowiedzialny wykonuje 

powierzone zadania 

Prawie zawsze  

w sposób odpowiedzialny 

wykonuje powierzone 

zadania 

Zwykle w sposób 

odpowiedzialny wykonuje 

powierzone zadania 

Rzadko wykonuje 

powierzone zadania 
Sporadycznie wykonuje 

powierzone zadania 
Zazwyczaj nie wykonuje 

powierzonych zadań 

Zawsze wypełnia 

wszystkie obowiązki 

dyżurnego 

Prawie zawsze wypełnia 

wszystkie obowiązki 

dyżurnego 

Zwykle wypełnia 

obowiązki dyżurnego 
Rzadko wypełnia 

obowiązki dyżurnego 

Sporadycznie wypełnia 

obowiązki dyżurnego 
 

Zazwyczaj nie wypełnia 

obowiązków dyżurnego 

Zawsze w ciągu 7 dni  

od powrotu do szkoły 

dostarcza 

usprawiedliwienia 

nieobecności  

i spóźnień 
 

Prawie zawsze terminowo 

usprawiedliwia 

nieobecności  

i spóźnienia 
 

Zwykle terminowo 

usprawiedliwia 

nieobecności 

 i spóźnienia 
 

Rzadko terminowo 

usprawiedliwia 

nieobecności  

i spóźnienia 
 

Nie dostarcza 

usprawiedliwień 

nieobecności  

i spóźnień 
 

Nie dostarcza 

usprawiedliwień 

nieobecności  

i spóźnień 
 

1 – 2 spóźnienia w 
semestrze 

Dopuszczalne  

2 spóźnienia 

nieusprawiedliwione 

Dopuszczalnych 5 

spóźnień 

nieusprawiedliwionych 

Dopuszczalnych od 6 do 

10 spóźnień 

nieusprawiedliwionych 

Ma powyżej 10 spóźnień 

nieusprawiedliwionych 
Notorycznie spóźnia się na 

lekcje  

Nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych 
Nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych 
Nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych 

Dopuszczalnych 5 godzin 

nieusprawiedliwionych/ 

jeden dzień 
 

Ma powyżej 5 godzin 

nieusprawiedliwionych/ 

jeden dzień 

Ma wiele godzin 

nieusprawiedliwionych 

Zawsze dba o schludny i 

skromny wygląd (nie ma 

makijażu, gadżetów 

militarnych, dużej ilości 

biżuterii, pomalowanych 

paznokci i 

okolczykowanego ciała) 

Prawie zawsz dba o 

schludny i skromny 

wygląd (nie ma makijażu, 

gadżetów militarnych, 

dużej ilości biżuterii, 

pomalowanych paznokci i 

okolczykowanego ciała) 

Dba o schludny i skromny 

wygląd (nie ma makijażu, 

gadżetów militarnych, 

dużej ilości biżuterii, 

pomalowanych paznokci i 

okolczykowanego ciała) 

Zwykle dba o schludny i 

skromny wygląd (nie ma 

makijażu, gadżetów 

militarnych, dużej ilości 

biżuterii, pomalowanych 

paznokci i 

okolczykowanego ciała) 

Rzadko dba o schludny i 

skromny wygląd ( ma 

makijaż, gadżety 

militarne, nosi dużą ilość 

biżuterii, maluje 

paznokcie i kolczykuje 

ciało) 

Nie dba o schludny i 

skromny wygląd (ma 

makijaż, gadżety militarne, 

nosi dużą ilość biżuterii, 

maluje paznokcie i 

kolczykuje ciało) 
 

POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

Zawsze przestrzega 

statutu szkoły 
Prawie zawsze przestrzega 

statutu szkoły 
Zwykle przestrzega 

statutu szkoły 
Rzadko przestrzega 

statutu szkoły 
Bardzo rzadko przestrzega 

statutu szkoły 
Nie przestrzega statutu 

szkoły 
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Zawsze przestrzega norm 

współżycia społecznego i 

norm etycznych 

Prawie zawsze przestrzega 

norm współżycia 

społecznego 

 i norm etycznych 

Zwykle przestrzega norm 

współżycia społecznego i 

norm etycznych 

Rzadko przestrzega norm 

współżycia społecznego i 

norm etycznych 

Sporadycznie przestrzega 

norm współżycia 

społecznego i norm 

etycznych 

Nie przestrzega norm 

współżycia społecznego  

i norm etycznych 

Chętnie bierze udział we 

wszystkich akcjach 

charytatywnych 

Chętnie bierze udział we 

wszystkich akcjach 

charytatywnych 

Chętnie bierze udział  

w większości akcji 

charytatywnych 

Rzadko bierze udział  

w akcjach charytatywnych 

Sporadycznie bierze 

udziału w akcjach 

charytatywnych 

Nie bierze udziału  

w akcjach charytatywnych 

Zawsze dba  

o mienie szkolne i swoich 

kolegów 

Prawie zawsze dba o 

mienie szkolne i swoich 

kolegów 

Zwykle dba  

o mienie szkolne i swoich 

kolegów 

Rzadko dba  

o mienie szkolne i swoich 

kolegów 

Sporadycznie dba  

o mienie szkolne  

i swoich kolegów 

Nigdy nie dba  

o mienie szkolne 

 i swoich kolegów 

DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY 

Na miarę swoich 

możliwości zawsze 

chętnie bierze udział we 

wszystkich konkursach 

 i zawodach sportowych 

Na miarę swoich 

możliwości chętnie bierze 

udział we wszystkich 

konkursach  

i zawodach sportowych 

Na miarę swoich 

możliwości bierze udział 

w konkursach  

i zawodach sportowych 

Rzadko bierze udział  

w konkursach  

i zawodach sportowych 

Sporadycznie bierze 

udziału w konkursach  

i zawodach sportowych 

Nigdy nie bierze udziału w 

konkursach  

i zawodach sportowych 

Zawsze szanuje tradycje 

szkoły 
Prawie zawsze szanuje 

tradycje szkoły 
Zwykle szanuje tradycje 

szkoły 
Nie zawsze szanuje 

tradycje szkoły 
Rzadko szanuje tradycje 

szkoły 
Zazwyczaj nie szanuje 

tradycji szkoły 

Zawsze w sposób godny i 

kulturalny bierze udział w 

uroczystościach szkolnych 

Prawie zawsze  

w sposób godny  

i kulturalny bierze udział 

w uroczystościach 

szkolnych 

Zwykle w sposób godny i 

kulturalny bierze udział w 

uroczystościach szkolnych 

Nie zawsze  

w sposób godny i 

kulturalny bierze udział w 

uroczystościach szkolnych 

Rzadko w sposób godny i 

kulturalny bierze udział w 

uroczystościach szkolnych 

Często w sposób 

niekulturalny  

i niegodny bierze udział w 

uroczystościach szkolnych 

Zawsze godnie 

reprezentuje szkołę na 

zewnątrz i wzorowo 

kształtuje wizerunek 

szkoły 

Prawie zawsze godnie 

reprezentuje szkołę na 

zewnątrz i właściwie 

kształtuje wizerunek 

szkoły 

Zwykle godnie 

reprezentuje szkołę na 

zewnątrz i właściwie 

kształtuje wizerunek 

szkoły 

Nie zawsze w sposób 

godny reprezentuje szkołę 

na zewnątrz  

i właściwie kształtuje 

wizerunek szkoły 

Często niegodnie 

reprezentuje szkołę na 

zewnątrz i niewłaściwie 

kształtuje wizerunek 

szkoły 

Bardzo często niegodnie 

reprezentuje szkołę na 

zewnątrz  

i niewłaściwie kształtuje 

wizerunek szkoły 
Zawsze okazuje szacunek 

symbolom narodowym i 

szkolnym 

Prawie zawsze okazuje 

szacunek symbolom 

narodowym i szkolnym 

Zwykle okazuje szacunek 

symbolom narodowym i 

szkolnym 

Rzadko okazuje szacunek 

symbolom narodowym i 

szkolnym 

Sporadycznie okazuje 

szacunek symbolom 

narodowym i szkolnym 

Nie okazuje szacunku 

symbolom narodowym  

i szkolnym 

DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ 

Zawsze używa zwrotów 

grzecznościowych 

Prawie zawsze używa 

zwrotów 

grzecznościowych 
 

Zwykle używa zwrotów 

grzecznościowych 
Rzadko używa zwrotów 

grzecznościowych 

Sporadycznie używa 

zwrotów 

grzecznościowych 

Nie używa zwrotów 

grzecznościowych 

Nigdy nie używa 

wulgaryzmów 
Na ogół nie używa 

wulgaryzmów 
Sporadycznie używa 

wulgaryzmów 
 

Rzadko zdarza mu się 

używać wulgaryzmów 
Często używa 

wulgaryzmów 
Bardzo często używa 

wulgaryzmów 
Zawsze kulturalnie 

wypowiada własne 

Prawie zawsze kulturalnie 

wypowiada własne 

Sporadycznie ma kłopoty 

z kulturalnym 

Rzadko w sposób 

kulturalny wypowiada 

Często w sposób 

niekulturalny wypowiada 

Nie dba o kulturę  

w wyrażaniu własnych 
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poglądy poglądy wypowiadaniem własnych 

poglądów. 
 

własne poglądy własne poglądy poglądów 

W każdej sytuacji okazuje 

tolerancję wobec 

poglądów innych osób 

Prawie zawsze okazuje 

tolerancję wobec 

poglądów innych osób 

Zwykle okazuje tolerancję 

wobec poglądów innych 

osób 

Rzadko okazuje tolerancję 

wobec poglądów innych 

osób 

W niewielu sytuacjach 

okazuje tolerancję wobec 

poglądów innych osób 
 

Nie okazuje tolerancji 

wobec poglądów innych 

osób 
Zawsze z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 
Na ogół z uwagą słucha 

wypowiedzi innych 
Stara się z uwagą słuchać 

wypowiedzi innych 
 

Rzadko słucha 

wypowiedzi innych 
Sporadycznie słucha 

wypowiedzi innych 
Nie słucha wypowiedzi 

innych 

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB 

Zawsze przebywa w 

budynku szkolnym 

podczas przerw 

międzylekcyjnych 

Na ogół przebywa w 

budynku szkolnym 

podczas przerw 

międzylekcyjnych 

Sporadycznie zdarza mu 

się przebywać poza 

budynkiem szkolnym 

podczas przerw 

międzylekcyjnych  

Rzadko zdarza mu się 

przebywać poza 

budynkiem szkolnym 

podczas przerw 

międzylekcyjnych 

Często przebywa poza 

budynkiem szkolnym 

podczas przerw 

międzylekcyjnych 

Bardzo często przebywa 

poza budynkiem szkolnym 

podczas przerw 

międzylekcyjnych 

Zawsze dba  

o zdrowie 
Na ogół dba  

o zdrowie 

Sporadycznie zdarzają mu 

się sytuacje, w których nie 

dba o zdrowie 

Rzadko zdarzają mu się 

sytuacje, w których nie 

dba o zdrowie 

Często nie dba  

o zdrowie  
Bardzo często nie dba o 

zdrowie 

Nigdy nie ulega nałogom 
Na ogół nie ulega 

nałogom 
Sporadycznie ulega 

nałogom 
Rzadko ulega nałogom Często ulega nałogom 

Bardzo często ulega 

nałogom 

Zawsze przestrzega zasad 

bezpieczeństwa podczas 

przerw międzylekcyjnych 

i zajęć szkolnych 

Prawie zawsze przestrzega 

zasad bezpieczeństwa 

podczas przerw 

międzylekcyjnych i zajęć 

szkolnych 

Zwykle przestrzega zasad 

bezpieczeństwa podczas 

przerw międzylekcyjnych 

i zajęć szkolnych 

Sporadycznie nie 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa podczas 

przerw międzylekcyjnych 

i zajęć szkolnych 

Często nie przestrzega 

zasad bezpieczeństwa 

podczas przerw 

międzylekcyjnych  

i zajęć szkolnych 

Nie przestrzega zasad 

bezpieczeństwa podczas 

przerw międzylekcyjnych i 

zajęć szkolnych 

Nigdy nie przynosi do 

szkoły przedmiotów 

niebezpiecznych  

Na ogół nie przynosi do 

szkoły przedmiotów 

niebezpiecznych 

Zdarzy mu się przynieść 

do szkoły przedmioty 

niebezpieczne 

Sporadycznie przynosi do 

szkoły przedmioty 

niebezpieczne 

Często przynosi do szkoły 

niebezpieczne przedmioty 

Bardzo często przynosi do 

szkoły niebezpieczne 

przedmioty 

GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 

Dopuszczalna jedna 

uwaga w zeszycie 

spostrzeżeń 

Ma co najwyżej 3 uwagi 

w zeszycie spostrzeżeń 

(od różnych nauczycieli) 

Ma co najwyżej 5 uwag w 

zeszycie spostrzeżeń(od 

różnych nauczycieli) 

Ma co najwyżej 5 uwag w 

zeszycie spostrzeżeń(od 

różnych nauczycieli) 

Ma więcej niż 5 uwag w 

zeszycie spostrzeżeń(od 

różnych nauczycieli) 

Ma liczne uwagi w 

zeszycie spostrzeżeń(od 

różnych nauczycieli) 
Zawsze w sposób 

pokojowy rozwiązuje 

konflikty 

Prawie zawsze  

w sposób pokojowy 

rozwiązuje konflikty 

Zwykle w sposób 

pokojowy rozwiązuje 

konflikty 

Rzadko rozwiązuje 

konflikty  

w sposób pokojowy 

Często nie rozwiązuje 

konfliktów  

w sposób pokojowy 

Nigdy nie rozwiązuje 

konfliktów  

w sposób pokojowy 
Zawsze właściwie wyraża 

swoje uczucia wobec 

rówieśników oraz 

dorosłych 

Prawie zawsze właściwie 

wyraża swoje uczucia 

wobec rówieśników oraz 

dorosłych 

Zwykle właściwie wyraża 

swoje uczucia wobec 

rówieśników oraz 

dorosłych 

Zdarza mu się  

w sposób niewłaściwy 

wyrażać swoje uczucia 

wobec rówieśników oraz 

Często niewłaściwie 

wyraża swoje uczucia 

wobec rówieśników oraz 

dorosłych 

Bardzo często 

niewłaściwie wyraża 

swoje uczucia wobec 

rówieśników oraz 
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dorosłych dorosłych 

Zawsze dba  

o higienę osobistą oraz 

skromny i schludny 

wygląd 

Prawie zawsze dba o 

higienę osobistą oraz 

skromny i schludny 

wygląd 

Zazwyczaj dba  

o higienę osobistą oraz 

skromny i schludny 

wygląd 

Rzadko dba  

o higienę osobistą oraz 

skromny i schludny 

wygląd 

Sporadycznie dba  

o higienę osobistą oraz 

skromny i schludny 

wygląd 

Nie dba o higienę osobistą 

oraz skromny  

i schludny wygląd 

OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM 

Zawsze pomaga 

koleżankom i kolegom 
Prawie zawsze pomaga 

koleżankom i kolegom  
Zwykle pomaga 

koleżankom i kolegom 
Rzadko pomaga 

koleżankom i kolegom  
Sporadycznie pomaga 

koleżankom i kolegom  
Zazwyczaj nie pomaga 

koleżankom i kolegom  
Zawsze zachowuje się  

w sposób życzliwy  

i uprzejmy 

Prawie zawsze zachowuje 

się w sposób życzliwy i 

uprzejmy  

Zwykle zachowuje się  

w sposób życzliwy  

i uprzejmy 

Rzadko zachowuje się  

w sposób życzliwy  

i uprzejmy  

Często zachowuje się  

w sposób nieżyczliwy  

i nieuprzejmy  

Zazwyczaj zachowuje się 

w sposób nieżyczliwy i 

nieuprzejmy  
Zawsze okazuje szacunek 

i zrozumienie wobec 

uczniów  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

Prawie zawsze okazuje 

szacunek i zrozumienie 

wobec uczniów  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych  

Zwykle okazuje szacunek 

i zrozumienie wobec 

uczniów  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych  

Rzadko okazuje szacunek 

i zrozumienie wobec 

uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych  

Często nie okazuje 

szacunku i zrozumienia 

wobec uczniów  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych  

Zazwyczaj nie okazuje 

szacunku i zrozumienia 

wobec uczniów  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych  
Zawsze zachowuje się 

kulturalnie wobec 

nauczycieli, pracowników 

szkoły, koleżanek i 

kolegów 

Na ogół zachowuje się 

kulturalnie wobec 

nauczycieli, pracowników 

szkoły, koleżanek i 

kolegów  

Sporadycznie bywa 

niekulturalny wobec 

nauczycieli, pracowników 

szkoły, koleżanek i 

kolegów  

Rzadko zachowuje się 

kulturalnie wobec 

nauczycieli, pracowników 

szkoły, koleżanek i 

kolegów  

Bardzo często zachowuje 

się niekulturalnie wobec 

nauczycieli, pracowników 

szkoły, koleżanek i 

kolegów 

Zazwyczaj zachowuje się 

niekulturalnie wobec 

nauczycieli, pracowników 

szkoły, koleżanek i 

kolegów  
  

3.Niezależnie od spełnienia przez ucznia w/w kryteriów obniża się ocenę do nagannej za: 

1) wejście w konflikt z prawem; 

2) ciężkie  pobicie koleżanki/ kolegi; 

3) picie alkoholu i palenie papierosów w szkole (np. w czasie dyskoteki szkolnej); 

4) używanie lub rozprowadzanie narkotyków; 

5) używanie lub rozprowadzanie tzw. dopalaczy;     

6) dokonywanie kradzieży; 

7) wyłudzanie pieniędzy lub szantaż; 

8) świadome i wyrachowane niszczenie mienia szkolnego i prywatnego uczniów; 

9) fałszowanie podpisów i dokumentów.
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§89 
 

1.Informacje o zachowaniu ucznia gromadzone są w zeszycie spostrzeżeń i wpisywane przez wychowawcę 

oddziału i innych nauczycieli. 

2.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

 

§90 
 

1.Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca oddziału na godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie później 

niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, uwzględniając: 

1) samoocenę ucznia; 

2) opinie uczniów wyrażające własne zdanie o zachowaniu kolegów; 

3) opinie nauczycieli o zachowaniu ucznia na zajęciach i przerwach; 

4) opinie innych pracowników szkoły; 

5) czynniki środowiskowe ( np. sytuację rodzinną). 

2.W celu zebrania opinii uczniów i nauczycieli o zachowaniu danego ucznia, w tym samooceny wykorzystuje 

się opracowane w szkole arkusze pomocnicze.  

3.Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu:  

1) nauczyciele uczący wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej z wykorzystaniem arkusza 

pomocniczego; 

2) pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy oddziału najpóźniej 

do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych, co odnotowuje się w zeszycie spostrzeżeń. 

4.Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się na godzinie do dyspozycji 

wychowawcy przy użyciu arkuszy pomocniczych, o których mowa w ust. 1, co wychowawca potwierdza 

stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu 

zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę, a odbycie 

rozmowy zanotowane jest w zeszycie spostrzeżeń.  

 

§91 
 

1.Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawcy informują uczniów 

i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania. 

2.Uczeń lub jego rodzic nie później niż w terminie 3 dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie 

zachowania, mogą złożyć w sekretariacie do Dyrektora wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny 

zachowania. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski 

bez uzasadnienia i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

§92 
 

1.Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy i informuje o niej ucznia  

i jego rodziców.           

2.W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala zastępca 

wychowawcy oddziału. 

1) w przypadku nieobecności wychowawcy i zastępcy wychowawcy oddziału do ustalenia 

klasyfikacyjnej oceny zachowania Dyrektor powołuje komisję w składzie: pedagog i dwóch 

nauczycieli uczących w danym oddziale. 

 

§93 
 

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
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edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który jest 

przeprowadzana klasyfikacja.  

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzaminy klasyfikacyjne 

na wniosek zgłoszony do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, najpóźniej do dnia 

zebrania Rady Pedagogicznej. 

3.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego 

rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Przed podjęciem decyzji 

członkowie Rady zasięgają opinii nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, z których mają odbyć się 

egzaminy. Opinia w szczególności dotyczy możliwości edukacyjnych ucznia. 

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

3) indywidualnie uzupełniający ustalone z Dyrektorem zajęcia edukacyjne. 

5.Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem dotyczącym oceny 

niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w §103 

Statutu. 

6.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7.W przypadku niesklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§94 
 

1.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów 

może zdawać z nich egzaminy poprawkowe, o czym informuje wychowawcę oddziału nie później niż do 

dnia zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikację roczną. 

2.Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  

i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 4 

4.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może jeden 

raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, otrzymać za zgodą Rady Pedagogicznej, promocję do klasy 

programowo wyższej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

5.Przed podjęciem decyzji członkowie Rady Pedagogicznej zasięgają opinii nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia edukacyjne i wychowawcy oddziału w zakresie możliwości edukacyjnych ucznia.  

§95 
 

Zastrzeżenia dotyczące niezgodnego z przepisami prawa ustalania rocznych klasyfikacyjnych ocen z zajęć 

edukacyjnych i dodatkowych oraz rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania, rozstrzyga Dyrektor na 

podstawie odrębnych przepisów.  

.  

§96 
 

1.Ocenianie uczniów jest dokumentowane: 

1) w dziennikach zajęć lekcyjnych; 

2) w arkuszach ocen; 

3) w protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

4) w protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności; 

5) w protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) w protokołach z prac komisji powołanej w trybie ubiegania się o wyższą od przewidywanej roczną 

oceną klasyfikacyjną zachowania; 

7) w protokołach zebrań Rady Pedagogicznej i zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale; 

8) w informacjach o wyniku egzaminu;  



52 
 

9) w sprawdzianie wiadomości i umiejętności przeprowadzonym w trybie ubiegania się o wyższą od 

przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych; 

10) w zeszycie uwag i spostrzeżeń dotyczących zachowania ucznia; 

11) w arkuszach pomocniczych prowadzonych w związku z zasięganiem opinii nauczycieli w sprawie 

klasyfikacyjnych ocen zachowania uczniów; 

2.Dokumentacja, o której mowa w pkt.1, 2, 10, 11 jest udostępniana do wglądu uczniom  

i rodzicom na ich wniosek, przez wychowawcę oddziału, w zakresie dotyczącym danego ucznia, od dnia jej 

wytworzenia, do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danym roku szkolnym, w terminie 

uzgodnionym z rodzicami ucznia. 

3.Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3, 4, 5, jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom na ich 

wniosek, przez przewodniczących komisji od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w danym roku szkolnym, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. 

4.W przypadku braku możliwości udostępnienia dokumentacji zgodnie z ust. 2 i 3, zadanie to wykonuje 

Dyrektor lub wskazany przez niego inny nauczyciel. 

5.Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6, 7, 9 jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom na ich wniosek 

przez Dyrektora od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym 

roku szkolnym, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. Z dokumentów wymienionych  

w pkt. 7 dyrektor sporządza wyciąg dotyczący danego ucznia.  

 

§97 
 

1.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przechowuje się w szkole do ostatniego dnia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.  

2.Prace, o których mowa w ust. 1 są udostępniane przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne: 

1) uczniom, w trakcie zajęć lekcyjnych – w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia oddania 

pracy do sprawdzenia; 

2) rodzicom, w trakcie zebrań i spotkań z rodzicami – zgodnie z ustalanym harmonogramem lub  

w innym terminie, po uprzednim umówieniu się. 

3.W przypadku braku możliwości udostępnienia sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej ucznia przez 

nauczyciela, który pracę sprawdził i ocenił, zadanie to realizuje wychowawca oddziału lub zastępca 

wychowawcy w sposób określony w ust. 2. 

4.Ustalone oceny z prac pisemnych są uzasadnione przez nauczyciela, który ocenę ustalił, na pracy ucznia. 

Oceny ustalone w zeszycie przedmiotowym lub w materiałach ćwiczeniowych nauczyciel uzasadnia ustnie 

uczniowi i rodzicom na ich wniosek, nie później niż do 14 dni roboczych od dnia poinformowania ucznia  

o ustalonej ocenie. 

5.O ustalonych ocenach z innych form oceniania uczeń jest informowany ustnie bezpośrednio po ustaleniu 

oceny wraz z jej uzasadnieniem przez danego nauczyciela, a rodzice, na ich wniosek w formie ustnej, nie 

później niż do 14 dni od dnia ustalenia oceny. 

 

 

ROZDZIAŁ X 

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

 

§98 
 

1.Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne,w których realizuje program wychowania przedszkolnego. 

2..Zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych określają odrębne przepisy.  

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

4.Oddziały przedszkolne prowadzone są w systemie jednozmianowym.    
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5.Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na 

wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz 

oczekiwań rodziców.  

6.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i 

zainteresowań dzieci.  

7.Obowiązkowy wymiar godzin w oddziale przedszkolnym wynosi 25 godzin zegarowych tygodniowo. 

 

 

§99 
 

1.Do podstawowych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego należy:  

 1) miesięczne planowanie pracy z dzieckiem w oparciu o program nauczania, program 

wychowawczo - profilaktyczny szkoły i wyniki obserwacji pedagogicznych;  

 2) rozwijanie umiejętności dziecka, jego zainteresowań, rozpoznawanie trudności w wychowaniu i 

nauce dziecka, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, umożliwianie 

dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;  

3) odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.  
 

§100 
 

1.W oddziale przedszkolnym zapewnia się dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach 

bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.  

2.Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz aktach wykonawczych do ustawy, w 

szczególności w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

3.Wychowawstwo w oddziale przedszkolnym powierza się nauczycielom, którzy posiadają odpowiednie 

kwalifikacje.  

4.Do podstawowych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego należy:  

1) miesięczne planowanie pracy z dzieckiem w oparciu o program nauczania, program wychowawczo 

- profilaktyczny szkoły i wyniki obserwacji pedagogicznych;  

2) rozwijanie umiejętności dziecka, jego zainteresowań, rozpoznawanie trudności w wychowaniu i 

nauce dziecka, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, umożliwianie 

dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;  

3) odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.  

5.Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego 

rodzicami w celu tworzenia warunków wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, jego 

zdolności, potrzeb i możliwości rozwojowych w szczególności poprzez:  

1) pomoc w rozwijaniu umiejętności; 

2) naukę rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe; 

3) kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

4) rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie; 

5) dbanie o sprawność fizyczną dzieci; 

6) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

7) włączenia ich w działalność szkoły; 

8) tworzenia warunków do ich zainteresowań;  

9) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;  

10) rozwijanie szacunku dla rodziców, rodzeństwa, osób starszych i innych; 

11) wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka; 

12) przygotowanie do nauki w szkole podstawowej. 
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§101 
 

1.W oddziale przedszkolnym jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach 

określonych w obowiązujących przepisach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

zasadach określonych w § 9 Statutu. 

 

 

§102 
 

1.Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego, podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu 

przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do oddziału 

przedszkolnego w szkole, mogą być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

§103 

 

1.Szkoła zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo w czasie zajęć obowiązkowych, dodatkowych, 

uroczystości i wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

1) podczas zajęć obowiązkowych opiekę nad dzieckiem sprawuje wychowawca prowadzący te zajęcia.  

2) wychowankowie mogą być zwalniani z zajęć wyłącznie na prośbę rodziców. 

2.Wychowankowie oddziału przedszkolnego przed i po zajęciach w oddziale mogą korzystać z opieki 

świetlicy szkolnej. 

 

§104 
 

1.W oddziale przedszkolnym obowiązują niżej określone zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez 

rodziców: 

1) opiekę nad dzieckiem przy przyprowadzaniu i odbieraniu z oddziału przedszkolnego sprawują 

rodzice lub osoby przez nich pisemnie upoważnione;  

2) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzonego 

i odbieranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę; 

3) rodzice lub osoby przez nich upoważnione przyprowadzają dziecko i oddają dziecko bezpośrednio 

pod opiekę nauczyciela, który sprawuje nad dzieckiem opiekę do momentu odbioru; 

4) rodzice lub osoby przez nich upoważnione odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela i od tego 

momentu sprawują nad dzieckiem pełną opiekę, przejmując odpowiedzialność za życie i zdrowie 

dziecka; 

5) upoważnienie pisemne do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego przez inne osoby rodzice 

wypełniają na pierwszym zebraniu organizacyjnym w każdym roku szkolnym lub w każdym innym 

czasie z inicjatywy rodzica; 

6) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających, 

osobom w stanie wskazującym na stan nietrzeźwy lub w stanie wskazującym na zażycie środków 

odurzających nie wydaje się dziecka;  

7) osoby upoważnione do odbioru dziecka powinny posiadać przy sobie dokument tożsamości  

i okazywać go na żądanie wychowawcy grupy; 

8)  w przypadku nieodebrania dziecka z oddziału przedszkolnego po zajęciach dydaktyczno-

opiekuńczo-wychowawczych, wychowawca oddziału przekazuje dziecko nauczycielowi świetlicy. 

9) w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy oddziału przedszkolnego do godziny 1730. 

a)  nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców dziecka, 

b) w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami lub osobami przez nich 

upoważnionymi, nauczyciel ma obowiązek o fakcie nieodebrania dziecka z oddziału 
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przedszkolnego powiadomić Dyrektora, który podejmuje decyzje o dalszych działaniach i 

ewentualnym powiadomieniu policji. 

10) do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci zdrowe - o chorobie dziecka rodzice mają 

obowiązek powiadomić nauczyciela sprawującego opiekę nad oddziałem; 

11) nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem ma obowiązek poinformować rodziców o stanie 

dziecka wskazującym na chorobę. 

 

§105 

Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

§106 

 

1.Czas trwania i forma zajęć są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. 

2.Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem: 

1) przerwy wakacyjnej, ustalonej przez organ prowadzący, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) sobót i niedziel, z wyjątkiem dni, w których organizowane są imprezy środowiskowe 

i integracyjne; 

3) dni ustawowo wolnych od pracy. 

3.Oddział przedszkolny funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych w arkuszu 

organizacyjnym na dany rok szkolny.  

4.Oddział przedszkolny dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

 

§107 
 

1.Szczegółową organizację oddziału przedszkolnego - nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2.Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalany przez nauczyciela, 

któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, w porozumieniu i za zgodą Dyrektora. 

1) ramowy rozkład dnia uwzględnia przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny, zalecane warunki 

i sposoby realizacji określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i oczekiwania 

rodziców; 

2) ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

3.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, o którym mowa w ust. 2, ustala dla tego oddziału 

szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.  

4.Czas zajęć w ramach, których realizowana jest podstawa programowa w oddziale przedszkolnym, 

wynosi 5 godzin dziennie. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 min.  

5.W oddziałach przedszkolnych organizuje się naukę języka angielskiego – 1 godzinę tygodniowo oraz 

dodatkowo naukę religii w wymiarze 1 godziny tygodniowo.  

6.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale przedszkolnym prowadzona jest na 

podstawie programu wychowania przedszkolnego.  

 

 

§108 

 

1.Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących  

w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 

1) troski o bezpieczeństwo własne i kolegów;  
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2) przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego; 

3) stosowania się do przyjętych wewnątrzgrupowych umów, opracowanych przez dzieci przy 

współudziale nauczyciela i rodziców, dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej; 

4) przestrzegania wszelkich umów zawartych z nauczycielem, a w szczególności: 

a) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela, 

b) zgłaszać wszelkie przykre wypadki, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne, 

c) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w oddziale przedszkolnym, 

d) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w którym się przebywa, 

e) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z respektowania 

podstawowych norm społecznych. 

 

§109 
 

1.Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w oddziale przedszkolnym w przypadku: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej dwa miesiące i nieskutecznych prób 

wyjaśnienia powodów tej nieobecności; 

2) niezgłoszenia się dziecka do szkoły / oddziału przedszkolnego ciągu 14 dni od daty przyjęcia  

i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności; 

2.Skreślenie z listy następuje po uprzednim, pisemnym powiadomieniu rodzica o zaistniałym powodzie 

skreślenia dziecka i wezwaniu rodzica do usunięcia tej przyczyny, w miarę możliwości. 

3.Rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy do dyrektora szkoły, w 

terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia. 

4.Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i pisemnie powiadamia rodziców o sposobie rozstrzygnięcia 

odwołania.  

5.Na decyzję Dyrektora rodzice mają prawo odwołania do Kuratorium Oświaty.  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI   

DOKUMENTACJA SZKOŁY  

 

 

§110 
 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§111 
 

Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§112 
 

Szkoła prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§113 
 

1.Szczegółowe zasady finansowania określa plan finansowy szkoły, opracowany przez Dyrektora szkoły  

z uwzględnieniem przepisów szczególnych i zasad określonych przez organ prowadzący. 

2.Plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi 

prowadzącemu w terminie i trybie przewidzianym przez przepisy.  

3.Zatwierdzony plan finansowy stanowi podstawę pracy i finansowania oraz planowania dla szkoły i jej 

organów. 
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ROZDZIAŁ XII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§114 
 

Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw 

odrębne przepisy.  

 

§115 
 

Postanowienia statutu dotyczą wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły. 

 

§116 
 

1.Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły. 

2.Dyrektor powiadamia organy szkoły o każdej zmianie w statucie. 

3.Statut szkoły może być zmieniony w drodze uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii 

pozostałych organów szkoły.  

 

 §117 
 

Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej szkoły 

 

 

 

 

 


