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Podstawa prawna: 

 ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku – tekst jednolity 

(Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 61, poz. 624, z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi 
zmianami) 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów  
Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 526), 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów 

w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562 z późniejszymi zmianami). 
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§ 1. 
 
1.1 Postanowienia ogólne 

1.  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wł. Szafera w Mielcu zwana w dalszej treści 
statutu „szkołą”, jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy o systemie 

oświaty. 
 
 
1.2 Nazwa szkoły 

1.  Szkoła nosi nazwę „Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wł. Szafera w Mielcu”. 

2. Patronem szkoły jest polski botanik prof. Władysław Szafer. 
3. Siedziba szkoły znajduje się w Mielcu przy ul. Kilińskiego 37. 
4. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. 

5. Na pieczęciach umieszczona jest nazwa szkoły –  „Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Wł. Szafera w Mielcu” oraz adres, telefon i fax szkoły. 

 
 
1.3 Organy prowadzące 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Mielec. 
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. 

 
 
 

§ 2. 
 
2.1 Cele i zadania szkoły 

1. Cele edukacyjne: 
1) umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności zgodnie z podstawą 

programową kształcenia ogólnego, 
2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, 

3) rozbudzanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności 
twórczych, 

4) umacnianie wiary we własne siły i w zdolność osiągnięcia trudnych 

celów, 
5) kształcenie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie, 

sprawność fizyczną, 
6) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej, 
7) rozwijanie wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej 

i ruchowej, 
8) stworzenie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, 

podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 
9) upowszechnianie wiedzy ekologicznej i kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska. 

 
2. Cele opiekuńcze: 

1) utrzymywanie stałego kontaktu z Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną, Sądem dla Nieletnich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, Policją, 

2) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami 
dziecka, 
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3) dożywianie dzieci, 

4) zapewnienie opieki na świetlicy szkolnej, 
5) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa podczas zajęć i przerw, 

6) respektowanie zasad wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka, 
7) pomoc dzieciom z rodzin wymagających wsparcia. 

 

3. Szkoła realizuje następujące zadania: 
1) Zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie w sześcioletnim cyklu 

kształcenia bez względu na wyznanie, tożsamość narodową i etniczną. 
2) Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku 

szkolnego. 

3) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w Karcie 
Nauczyciela i rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2009r. 
Nr 50, poz. 400). 

4) Nauczyciele pracują w oparciu o obowiązującą podstawę programową 

kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla 
poszczególnych przedmiotów, według ramowych planów nauczania dla 

I i II etapu edukacyjnego. 
 4a) Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań 

ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawiera: 

 - szczegółowe cele kształcenia i wychowania,  

 - treści zgodne z podstawą programową kształcenia 

ogólnego, sposoby osiągania celów kształcenia 

i wychowania, z uwzględnieniem indywidualizacji pracy 

w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz 
warunków, w jakich program będzie realizowany,  

 - opis założonych osiągnięć ucznia,  

 - propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć 

ucznia. 

4b) Nauczyciel przedmiotu może opracować program 

samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami 

albo przedstawić program opracowany przez innego autora 

wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami, wskazując 

zakres proponowanych zmian z uzasadnieniem, dlaczego 

je proponuje.  

4c) Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania 

ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb 

i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.  

4d) Na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, program nauczania 

ogólnego, dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły.  
4e) Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do 

użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii 

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 

posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje 

wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których 

program jest przeznaczony, lub doradcy metodycznego. 
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4f) Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania 

stanowią szkolny zestaw programów. 

5) Naukę religii organizuje w ramach planu zajęć obowiązkowych: 

a) przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice dziecka składają 
pisemną deklarację o nieuczęszczaniu dziecka na lekcje religii, 

niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z obowiązkiem 
uczęszczania przez dziecko na lekcje religii, 

b) uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii szkoła zapewnia opiekę 

w świetlicy szkolnej lub za zgodą rodziców dziecko przychodzi 
później, lub wychodzi wcześniej, jeżeli jest to pierwsza albo ostatnia 

lekcja, 
c) dziecko nieuczęszczające na lekcje religii nie może być 

dyskryminowane, 

d) ocena z religii nie ma wpływu na promocję ucznia. 
6) Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z uwzględnieniem 
Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. 

7) Realizuje zadania zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym 

i Szkolnym Programie Profilaktyki. 
8) Podstawowym  aktem prawnym szkoły jest Statut Szkoły. 

 
 
2.2 Sposób wykonywania zadań szkoły 

 

1. Sposób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków 
rozwoju ucznia oraz zasad promocji i ochrony zdrowia: 

1) Kształcenie uczniów niezależnie od ich pochodzenia narodowego, 
wyznawanej religii, statusu społecznego i zapewnienie wszystkim 

wychowankom jednakowych warunków nauki i wychowania. 
2) Stworzenie wszystkim wychowankom warunków do podtrzymywania 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej w miarę 

własnych możliwości oraz uczenie szeroko rozumianej tolerancji. 
3) Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach pracy 

nauczycieli, pedagoga, kontaktów z poradnią psychologiczno – 
pedagogiczną. 

4) Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów  poprzez: 

a) uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, 
b) organizowanie kół przedmiotowych, 

c) udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz pracowni komputerowej, 
d) prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, 
e) organizowanie wycieczek tematycznych i krajoznawczych, 

f) organizowanie imprez kulturalnych. 
5) Umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie, zorganizowanie 

indywidualnego toku nauki – na wniosek rodziców, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

6) Indywidualizacja pracy na lekcjach, wykorzystywanie metod 

aktywizujących. 
7) Korzystanie z pomocy dydaktycznych i systematyczne ich uzupełnianie. 

8) Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. 
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9) Angażowanie rodziców w działalność szkoły, a także zapoznawanie ich 

z dokumentami obowiązującymi w szkole. 
10) Przeprowadzanie wyników badań nauczania z wybranych przedmiotów. 

11) Organizowanie sprawdzianu na zakończenie klasy szóstej i klasy III. 
12) Organizowanie zespołów dydaktyczno – wyrównawczych, gimnastyki   

korekcyjnej, zajęć logopedycznych, zespołów socjoterapeutycznych. 

2. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły są dostosowane do 
nauki uczniów, potrzeb środowiskowych i zgadzają się  z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny: 
1) Wszyscy przebywający na terenie szkoły są zobowiązani do ich 

przestrzegania, a dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać nauczycieli, 

pracowników szkoły i uczniów z odnośnymi przepisami. 
2) Uczniowie przebywający na terenie szkoły podczas zajęć są otoczeni 

opieką nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
3) Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły są w szczególności 

odpowiedzialni nauczyciele prowadzący dane zajęcia oraz dyrektor 

szkoły. 
4) W czasie zajęć poza terenem szkoły oraz wycieczek organizowanych 

przez szkołę za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają prowadzący 
zajęcia bądź wycieczkę. Szczegółowe przepisy znajdują się 
w Szkolnym Regulaminie Wycieczek. 

5) Szkoła zapewnia bezpieczeństwo w czasie przerw śródlekcyjnych 
poprzez dyżury nauczycieli na terenie szkoły według regulaminu 

dyżurów: 
a) czas i miejsce dyżurów określa plan dyżurów zatwierdzony przez 

Radę Pedagogiczną i umieszczony na tablicy w pokoju 

nauczycielskim, 
b) do pełnienia dyżurów zobowiązani są wszyscy nauczyciele 

z wyjątkiem dyrektora, wicedyrektora i wytypowanych przez Radę 
Pedagogiczną nauczycieli, 

c) za nauczyciela nieobecnego dyżur pełni nauczyciel, który otrzymał 

za niego zastępstwo, które jest zapisane w książce zastępstw. 
6) Wychowawcy i pedagog, a w sytuacjach szczególnych zespół 

wychowawczy, mają obowiązek badać warunki rodzinne swoich 
podopiecznych i informować Radę Pedagogiczną o potrzebie pomocy 
uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. 

 
2.3 Zespoły nauczycielskie 

 
1. W szkole działają zespoły przedmiotowe nauczycieli przedmiotów pokrewnych 

zgodnie z programami nauczania i według rocznych planów pracy 

zatwierdzonych przez dyrektora szkoły. 
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez 

dyrektora szkoły na wniosek zespołu. 
3. Do zadań zespołu przedmiotowego należy między innymi: 

1) ustalanie zestawu programów nauczania oraz dobór podręczników, 

2) współdziałanie w realizacji programów i modyfikowanie zestawu 
w miarę potrzeb, 

3) korelowanie treści pokrewnych zajęć edukacyjnych, 
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4) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania 

osiągnięć, 
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 
4. W szkole działa zespół wychowawczy w skład którego wchodzą: dyrektor 

i wicedyrektor szkoły, pedagog, kierownik świetlicy oraz nauczyciele uczący 

w danej klasie. 
5. Zespoły nauczycielskie opracowujące i uaktualniające dokumenty 

obowiązujące w szkole są powoływane na radach pedagogicznych, a skład 
zespołów znajduje się w protokołach rady. 

 
2.4 Wewnątrzszkolne zasady oceniania (WZO) 

 

1. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  

z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, Nr 130, poz. 906, 
Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046) opracowano Wewnątrzszkolne Zasady 

Oceniania stanowiące załącznik do statutu.  Dokument ten obowiązuje 
wszystkich uczniów i nauczycieli. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
2) zachowanie ucznia. 

3. Oceny bieżące oraz roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali: 
stopień celujący – 6, 

stopień bardzo dobry – 5, 
stopień dobry – 4, 

stopień dostateczny – 3, 
stopień dopuszczający – 2, 
stopień niedostateczny – 1. 

4. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi. 

5. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny z odpowiedzi ustnej, pracy 

pisemnej, pracy praktycznej oraz oceny śródrocznej i końcowej: 
1) Ocenę bieżącą z odpowiedzi ustnej, sprawdzianu lub pracy praktycznej 

uczeń może poprawić w ciągu jednego tygodnia od uzyskania oceny, 
zaliczając ponownie dany materiał lub wykonując nową pracę 

praktyczną. 
2) Uczeń ma prawo poprawiać ocenę tylko raz. 
3) Stopień trudności sprawdzianu czy pytania powinien być taki sam, jak 

pierwotnie. 
4) Proponowane oceny klasyfikacyjne śródroczne lub roczne uczeń może 

poprawić poprzez: 
a) napisanie sprawdzianu lub sprawdzianów z zakresu materiału 

wyznaczonego przez nauczyciela, stopień trudności 

sprawdzianu ma odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na 
daną ocenę, lub: 
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b) ustną odpowiedź z zakresu materiału wyznaczonego przez 

nauczyciela, stopień trudności sprawdzianu ma odpowiadać 
wymaganiom edukacyjnym na daną ocenę, lub: 

c) wykonanie zadań, prac praktycznych zleconych przez 
nauczyciela, stopień trudności sprawdzianu ma odpowiadać 
wymaganiom edukacyjnym na daną ocenę, 

5) Ocenę uczeń może poprawiać nie później niż trzy dni przed konferencją 
klasyfikacyjną. 

6) Nie można poprawiać oceny na ocenę celującą. 
 

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia 

w szczególności: 
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 w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 
7. Śródroczną i roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, 

ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 
2) bardzo dobre, 

3) dobre, 
4) poprawne, 
5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 
7a.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 
stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, 

z zastrzeżeniem: 
a) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, 
któremu w danej szkole co najmniej dwa razy ustalono naganną 
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 
9. Rodzic lub prawny opiekun ucznia ma prawo do odwołania się od oceny 

zachowania ucznia do dyrektora szkoły: 

 
1) Rodzic (opiekun prawny) składa do dyrektora szkoły w imieniu ucznia 

podanie o ponowne rozpatrzenie rocznej oceny zachowania na trzy dni 
przed terminem konferencji klasyfikacyjnej. 
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2) Do rozpatrzenia odwołania dyrektor szkoły powołuje komisję 

w składzie: dyrektor lub wicedyrektor, pedagog szkolny, wychowawca, 
zespół wychowawczy. 

3) Komisja ponownie ocenia zachowanie ucznia, przy czym ocena może 
ulec podwyższeniu najwyżej o jeden stopień. 

4) Decyzja komisji, wraz z uzasadnieniem, przedstawiana jest radzie 

pedagogicznej, której postanowienie jest ostateczne. 
 

10. Propozycją oceny rocznej z zachowania dla ucznia klas IV – VI jest ocena 
śródroczna. Na poprawę oceny zachowania uczeń ma cały drugi semestr. 

Uczeń poprawi ocenę, jeżeli zmieni swoje zachowanie i uzyska odpowiednią 

liczbę punktów. Ocenę z zachowania uczeń może poprawić najwyżej o dwa 
stopnie. 

11. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, promowania oraz  
przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych zawarte są 
w odrębnym dokumencie nazwanym: Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

(WZO), stanowiącym załącznik do statutu. 
 

 
 
2.5 Zajęcia dodatkowe dla uczniów 

 
1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań intelektualnych i sportowych 

uczniów na zajęciach nadobowiązkowych organizowanych poza lekcjami. 
2. Zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych uczniów to koła przedmiotowe, 

taneczne, wokalne, sportowe, szachowe oraz informatyczne organizowane 

w miarę możliwości finansowych szkoły oraz prowadzone przez nauczycieli  
w ramach godzin o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.  

3. Na zajęcia pozalekcyjne uczęszczają uczniowie, których rodzice wyrazili 
pisemną zgodę. 

4. Zajęcia pozalekcyjne dokumentowane są w przeznaczonych do tego celu 

dziennikach. 
5. Dla uczniów klas V i VI organizuje się zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie 

ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w wymiarze 14 godzin w każdej 
klasie (w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców). Uczeń 
nie bierze udziału w tych zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) 

zgłoszą sprzeciw dyrektorowi szkoły w formie pisemnej. 
6. Zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym Wychowanie do życia w rodzinie, nie 

podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia ani na ukończenie 
szkoły przez ucznia. 

 

 
2.6 Indywidualna opieka nad uczniami 

 
1. Uczeń zdolny i szczególnie zainteresowany wybraną przez siebie dziedziną 

może brać udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych po uprzednim 

przygotowaniu. Uczeń taki ma prawo do opieki merytorycznej nauczyciela 
uczącego danego przedmiotu w szkole. 
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2. Szkoła organizuje pomoc w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 

uczniów mających trudności w nauce w ramach godzin o których mowa w art. 
42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.  

3. Na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej 
organizuje nauczanie indywidualne na zasadach określonych 
w rozporządzeniu dotyczącym tego nauczania. 

4. Na podstawie wniosku rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy lub 
nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, szkoła umożliwia uczniowi 

o wybitnych uzdolnieniach realizowanie indywidualnego programu lub toku 
nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie zgodnie z odpowiednim 
rozporządzeniem. 

5. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej oraz opiekę pedagoga 
szkolnego. 

6. Uczniom z wadami wymowy szkoła zapewnia zajęcia z logopedą. 
7. Przewiduje pomoc dla uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub 

losowych potrzebne są szczególne formy opieki. Są to: 

-   stała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
- wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych    

środowiskowo do sądów dla nieletnich, 
-  stypendia losowe i naukowe, 
-  dofinansowywanie i refundowanie posiłków w miarę posiadanych funduszy. 

 
2.7 Organizacja współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

 
1. Szkoła utrzymuje stały kontakt z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

w Mielcu: 

1) zaprasza pracowników poradni na spotkania z uczniami i ich rodzicami, 
2) zasięga opinii poradni w sprawie ucznia, dla którego wnioskowano 

o indywidualny program lub tok nauczania. 
2. Szkoła wnioskuje do rodziców o przebadanie w poradni dziecka, u którego 

podejrzewa się zaburzenia rozwojowe. 

3. Zgodnie z zaleceniem poradni szkoła organizuje dla ucznia nauczanie 
indywidualne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Nauczyciele dostosowują programy nauczania oraz wymagania dla 
przebadanych uczniów według zaleceń poradni. 

5. W oddzielnej sali lub z wydłużonym czasem piszą sprawdzian na zakończenie 

klas szóstych oraz sprawdzian próbny uczniowie, którzy mają specjalne 
orzeczenie z poradni. 

 
 
2.8 Współpraca z rodzicami 

 
1. Rodzice mają prawo do znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – 

wychowawczych w danej klasie: 
1) wychowawcy corocznie zapoznają rodziców z planem pracy 

wychowawcy, 

2) wychowawcy na pierwszych zebraniach klasowych informują rodziców 
o wymaganiach programowych z poszczególnych przedmiotów oraz 

o kryteriach oceniania według WZO. 
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2. Nauczyciele i wychowawcy powiadamiają rodziców o przewidywanych 

ocenach śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania 
według zasad określonych w WZO. 

3. Rodzicom zapewnia się rzetelną i bieżącą informację o postępach 
i zachowaniu dziecka w ramach wywiadówek oraz każdego dnia w razie 
konieczności (indywidualnie lub telefonicznie). 

4. Rodzice mają prawo uzyskać informacje i porady w sprawie wychowania 
i dalszego kształcenia swego dziecka od wychowawców, nauczycieli 

i pedagoga szkolnego. 
5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania 

i kształcenia stosując następujące formy: 

a. indywidualne rozmowy, 
b. spotkania robocze – wywiadówki, 

c. spotkania z okazji uroczystości szkolnych i klasowych, 
d. spotkania ze specjalistą – psychologiem, pedagogiem, logopedą, 

lekarzem, policjantem, 

e. rozmowy telefoniczne, 
f. wizyty domowe, 

g. uczestnictwo we wspólnych posiedzeniach. 
6. Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu 

i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 

7. Inne formy współpracy z rodzicami: 
1) udział w wycieczkach, imprezach, uroczystościach szkolnych i klasowych, 

2) udział w wybranych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 
3) organizowanie wspólnie z wychowawcą zajęć z zakresu kultury, sportu 

i turystyki, 

4) udział w lekcjach i zajęciach otwartych. 
8. Rodzicom, którzy szczególnie angażują się w życie szkoły, wspierają ją 

w realizowaniu statutowych działań, jest przyznawany honorowy tytuł 
„Zasłużony dla szkoły”.  

1) Wyróżnieni tym tytułem otrzymują odznakę oraz legitymację. 

2) Tytuł przyznaje dyrektor szkoły na wniosek jednego z organów szkoły: 
Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców. 

 
 
2.9 Uchwalenie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki 

 
1. Szkoła prowadzi akcje profilaktyczne w zakresie uzależnień i przeciwdziałania 

agresji. 
2. Edukacja ma na celu: 

1) rozwijanie zdolności do samoakceptacji, podejmowania decyzji 

i rozwiązywania problemów, 
2) rozwijanie umiejętności współżycia społecznego, komunikacji, 

asertywności, rozwiązywania konfliktów, 
3) trening odmawiania polegający na szkoleniu uczniów w rozpoznawaniu 

i opieraniu się specyficznym dla wielu sytuacji naciskom na picie 

alkoholu, palenie papierosów i przyjmowanie innych substancji 
psychoaktywnych, 

4) wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę na temat wpływu środków 
uzależniających na organizm człowieka, 
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5) korygowanie błędnego pojmowania norm grupy rówieśniczej. 

3. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna 
po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 
 
2.10 Działalność stowarzyszeń i fundacji 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły. 
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia, fundacje lub organizacje 
wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 

uzyskaniu opinii Rady Rodziców. 
  

 
 

§ 3. 
 
3.1 Organy szkoły. 

 
1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 
2.   Działalność organów szkoły łączy wspólnota celów i zadań. 

 
3.2 Kompetencje organów szkoły. 

 

1. Działalnością szkoły kieruje dyrektor. 
2. Dyrektor w szczególności: 

1) Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 
w szkole: 
a. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające 

podnoszeniu dydaktycznego i wychowawczego poziomu szkoły, 
b. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje jej 

posiedzenia oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich 
jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem 
Rady, 

c. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców podjęte 
w ramach ich kompetencji, 

d. sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez: 
d1.opracowanie planu nadzoru pedagogicznego, przedstawienie go 

Radzie Pedagogicznej do 15 września każdego roku szkolnego 

oraz przedstawienie nie rzadziej niż dwa razy w roku wyników 
i wniosków ze sprawowanego nadzoru, 

d2.badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

d3.badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem 

wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych etapach 
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kształcenia, a także porównywania tych wyników z wynikami 

uzyskanymi na sprawdzianach zewnętrznych. 
d4.dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki 

nad uczniami, 
d5.kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez 

wszystkich pracowników pedagogicznych, 
d6. prowadzenie obserwacji i hospitacji zajęć lub ich części, 

d7.ocenianie przydatności i skuteczności podejmowanych działań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez 
nauczycieli w odniesieniu do założonych celów określonych 

w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym i Programie 
Profilaktyki, 

d8.organizowanie i systematyczne monitorowanie pracy szkoły we 
wszystkich obszarach jej działalności, 

d9.organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez 

powoływanie komisji, zespołów zadaniowych, przedmiotowych 
i wychowawczych, 

d10.wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, a w 
szczególności przez organizowanie szkoleń, narad, 
systematyczna współpracę z placówkami doskonalenia 

nauczycieli, OKE, jednostkami samorządowymi, terenowymi 
organizacjami i stowarzyszeniami, 

d11.wspomaganie oraz inspirowanie nauczycieli do podejmowania 
innowacji pedagogicznych, 

d12.gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli, celem 

dokonywania oceny ich pracy, 
d13.przekazywanie aktualnych informacji o problemach 

oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności 
szkoły, 

e. dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności 

nauczycieli, 
f. podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw 

programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą 
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

g. opracowuje ofertę realizacji w szkole dwóch godzin wychowania 

fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po 
zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców, 

h. przyjmuje uczniów do szkoły, organizuje nabór uczniów, 
i. udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu 

ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku 

szkolnego poza szkołą lub w formie nauczania indywidualnego oraz 
na indywidualny tok nauki, 

j. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) na podstawie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, odracza obowiązek nauki, 

k. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego 

dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, 
o realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, 

które temu obowiązkowi podlegają, 
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l. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe 

w obwodzie szkoły, 
m. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po 

zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną, 
n. zwalnia uczniów z wychowania fizycznego lub informatyki na 

podstawie zwolnienia lekarskiego, 

o. odpowiada za właściwą organizację i przebieg zewnętrznego 
sprawdzianu klas szóstych, 

p. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 
z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do 
sprawdzianu w szczególnych przypadkach losowych lub 

zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do 
sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, 

 
2) Sprawuje opiekę nad uczniami: 

a. tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy 

uczniów, współpracuje z Samorządem Uczniowskim, 
b. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień 

statutu, 
c. organizuje stołówkę szkolną i opiekę świetlicową oraz określa 

warunki korzystania, 

d. opracowuje listę uczniów uprawnionych do „wyprawki szkolnej”, 
e. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego. 
 

3) Współpracuje z rodzicami uczniów i Radą Rodziców. Informuje 

rodziców o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
szkoły. 

 
4) Organizuje działalność szkoły: 

a. opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny, 

b. sporządza przydział czynności obowiązkowych i dodatkowych 
nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, 

c. zatwierdza wewnętrzny Regulamin Pracy i zakres obowiązków 
wicedyrektora oraz pracowników nie będących nauczycielami, 

d. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: należyty stan 
higieniczno – sanitarny szkoły, warunki bezpieczeństwa uczniów, 

nauczycieli i pozostałych pracowników na terenie szkoły oraz 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem 
szkolnym, 

e. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego 
budynku i otoczenia szkoły, 

f. dba o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt, 
g. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły 

porządku, dbałości o czystość i estetykę, 

h. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą 
szkoły, 

i. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, 
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
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j. organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace 

konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje w celu 
dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego, 

k. opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan 
Wewnątrzszkolnego Doskonalenia nauczycieli, 

l. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno – 

wychowawczej, 
m. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację 

dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami 
n. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą 

o finansach publicznych. 

 
5) Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne: 

a. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami szkoły, 
b. powierza funkcję wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych 

w szkole,  

c. dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za 
okres stażu, 

d. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary nauczycielom 
i innym pracownikom szkoły, 

e. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia 

dla wszystkich pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej, 

f. załatwia sprawy osobowe pracowników szkoły, 
g. wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym 

nauczycieli, 

h. wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
kontraktowego, 

i. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom na podstawie 
szkolnego regulaminu przyznawania nagród i dodatków 
motywacyjnych, opracowanego na podstawie odpowiednich 

przepisów i wytycznych organu prowadzącego, 
j. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

k. występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla 
nauczyciela uprawnienia zostają naruszone, 

l. dokonuje oceny pracowników samorządowych, 

m. określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na 
stanowiskach pracy. 

 
6) Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

7) Dyrektor szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym 
dla dyrektora szkoły, współpracuje z organem prowadzącym szkołę, 

reprezentuje szkołę na zewnątrz, wykonuje inne zadania wynikające 
z bieżącej działalności szkoły. 

 
3. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły 

w zakresie realizacji jej statutowych zadań, dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
w szkole. 
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4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) uchwalenie regulaminu swojej działalności, 
2) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę 
Rodziców, 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły 
i zatwierdza plan WDN, 

6) uchwala statut szkoły i jego nowelizacje. 

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień, 

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
4) opiniuje szkolny zestaw podręczników i programów nauczania, 
5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły, 

6) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny, 
7) opiniuje inne formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego. 

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady 
Pedagogicznej są protokołowane. 

7. W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację wszystkich 

rodziców uczniów. 
8. Kompetencje Rady Rodziców: 

1) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów 
pedagogicznych, szkolny program wychowawczy i profilaktyki, plan 
finansowy oraz inne sprawy i dokumenty istotne dla szkoły, 

2) występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 

3) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 
4) działa na rzecz stałej poprawy bazy, 
5) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły, 

6) współdecyduje o formach pomocy dzieciom, 
7) deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora 

szkoły, 
8) zwołuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły zebrania Rady Rodziców 

oraz ogólne zebrania rodziców, ustalając termin i porządek zebrania, 

9) na wniosek dyrektora szkoły opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela 
ubiegającego się o awans zawodowy. 

9. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych 
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 

10. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 
11. Przebieg wyborów do Rady Rodziców, szczegółową organizację działalności, 

tryb podejmowania uchwał i ramowy plan pracy Rady Rodziców określa 
Regulamin Rady Rodziców. 
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12. Samorząd Uczniowski tworzą członkowie całej społeczności uczniowskiej. 

13. W Samorządzie Uczniowskim klasy reprezentowane są przez Samorządy 
Klasowe. 

14. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin 
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

15. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi szkoły 
oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, 

w szczególności ma prawo do: 
1) zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami, 

2) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania 

i zaspokajania własnych zainteresowań, 
3) redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
4) organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 
w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

5) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego. 

 

 
3.3 Zasady współdziałania organów szkoły 

 
1. Dyrektor szkoły zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego 

działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych 

w regulaminach i statucie szkoły. 
2. Dyrektor szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami 

szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 
3. Organy szkoły współdziałają w oparciu o zasady: 

1) pozytywnej motywacji, 

2) partnerstwa, 
3) wielostronnego przepływu informacji, 

4) jedności w działaniu, 
5) systematycznych kontaktów. 

4. W przypadku konfliktu między organami szkoły mediatorem jest dyrektor 

szkoły. Jeśli wszystkie możliwości polubownego rozwiązania konfliktu są 
wyczerpane, dyrektor szkoły lub zainteresowany organ szkoły kieruje sprawę 

do organu prowadzącego. 

 

 
§ 4. 

 
4.1 Organizacja szkoły 

 

1. Statut szkoły określa organizację szkoły. 
2. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli 



 19 

pierwszy dzień września wypada w piątek lub w sobotę, zajęcia rozpoczynają 

się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.  
3. Zakończenie pierwszego półrocza uchwala Rada Pedagogiczna na walnym 

posiedzeniu przed rozpoczęciem roku szkolnego, w zależności od terminu ferii 
zimowych, z zastrzeżeniem, że pierwsze półrocze musi się kończyć w styczniu 
lub w lutym. 

4. Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i dodatkowych dni wolnych od 
zajęć dydaktyczno - wychowawczych określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego 
5. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić 6 dodatkowych 
dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktycznych nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy. 
6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych mogą być ustalone: 

1) w dniu sprawdzianu przeprowadzanego w klasach szóstych przez OKE, 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, 
określonymi w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych 

kościołów lub związków wyznaniowych, 
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły. 

7. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku 
szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od 6 dodatkowych dni 
wolnych od zajęć dydaktycznych, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą 

organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć 

przepadających w te dni w wyznaczone soboty. 
9. W dni, o których mowa w pkt 6, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć 

wychowawczo – opiekuńczych oraz poinformowania rodziców (prawnych 

opiekunów) o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach. 
 

 
 
4.2 Oddział jako podstawowa jednostka organizacyjna szkoły 

 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi 20 – 26, chyba że organ 

prowadzący zdecyduje inaczej. 

3. W klasach IV – VI, jeżeli oddział klasowy liczy powyżej 24 uczniów, zajęcia 
z języka angielskiego i wychowania fizycznego odbywają się w grupach. 

4. Podział na grupy z języka angielskiego, począwszy od klasy IV, odbywa się 
w miarę możliwości z uwzględnieniem stopnia znajomości języka. 

5. Zajęcia z informatyki odbywają się w pracowni komputerowej, a oddziały 

dzielone są na dwie grupy. 
6. Podziału oddziału na grupy dokonuje dyrektor szkoły. 
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4.3 Czas trwania zajęć edukacyjnych 

 
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

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

ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 
4. Przerwy międzylekcyjne ustala się następująco: 5min, 10min, 5min, 15min, 

15min, 5min, 5min, 5min. 

5. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o 800, a kończą o 1550. 
6. Za zgodą uczniów i rodziców w klasach IV – VI zajęcia z wychowania 

fizycznego mogą się rozpoczynać o godzinie 710. 
 
 
4.4 Organizacja świetlicy i stołówki szkolnej 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 
pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdów do szkoły, 
szkoła organizuje świetlicę. 

1) Z opieki świetlicowej mogą korzystać uczniowie z klas I – III oraz uczniowie 
klas wyższych w uzasadnionych przypadkach. 

2) Z opieki świetlicowej mają prawo korzystać dzieci pracujących rodziców. 
Dzieci rodziców niepracujących przyjmowane są tylko w uzasadnionych 
przypadkach. 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba 
uczniów w grupie nie powinna przekraczać 26, chyba że organ prowadzący 

zdecyduje inaczej. 
3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki 

własnej i rekreacji. 
4. Zadania świetlicy: 

1) Zorganizowanie pomocy w nauce. 
2) Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury 

fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu 

prawidłowy rozwój fizyczny. 
3) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień. 

4) Organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, 
teatralnych, informatycznych. 

5) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej. 

6) Rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności. 
7) Współdziałanie z nauczycielami i rodzicami wychowanków. 

5. Organizacja pracy świetlicy: 
1) Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z planem pracy świetlicy. 
2) Godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły i są one dostosowane do 

potrzeb wynikających z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez 
rodziców uczniów (najczęściej 600 – 1600). 

3) Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele wychowawcy. 
4) Dyrektor szkoły powołuje kierownika świetlicy. 
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5) Zajęcia świetlicowe dokumentowane są w dziennikach zajęć. 

6) Kierownik świetlicy przechowuje do końca roku szkolnego karty 
zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

7) Świetlica sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu zgłoszenia się 
do świetlicy do chwili wyjścia lub wybrania dziecka. 

8) Dzieci klas I – III są odprowadzane do świetlicy przez nauczyciela 

prowadzącego ostatnie zajęcia. 
9) Dzieci wychodzą ze świetlicy do domu pod opieką rodziców (prawnych 

opiekunów) lub osób wskazanych przez nich, bądź samodzielnie na 
podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) 

10) W przypadku ograniczenia, bądź pozbawienia praw rodzicielskich 

jednego z rodziców, rodzic sprawujący opiekę lub opiekun prawny 
zobowiązany jest do dostarczenia odpowiedniej dokumentacji. 

11) Dzieci przychodzące przed godzinami otwarcia świetlicy pozostają na 
terenie szkoły bez opieki nauczyciela. 

 
6. Szkoła prowadzi stołówkę szkolną, która funkcjonuje na podstawie własnego  

regulaminu. 

7. Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są uczniowie, nauczyciele 
i pracownicy szkoły oraz osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

8. Posiłki w stołówce wydawane są tylko w dni nauki szkolnej. 
9. Uczniowie korzystający z obiadów pokrywają koszt surowców zużytych do 

przygotowania posiłku. 
10. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny lub uzasadnionych 

przypadkach losowych uczeń może otrzymać dofinansowanie do posiłków 

z MOPS na podstawie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej. 
11. Pracownicy szkoły korzystający z posiłków w stołówce szkolnej pokrywają 

pełny koszt przygotowania posiłku.  
 
 
4.5 Organizacja biblioteki szkolnej i Internetowego Centrum Informacji 

Multimedialnej (ICIM). 

 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb 

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, 

doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli. 
2. Z biblioteki szkolnej oraz ICIM mogą korzystać uczniowie, nauczyciele 

i pozostali pracownicy szkoły. 
3. Organizacja biblioteki szkolnej: 

1) Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły, tak by uczniowie mieli 

swobodny dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz ICIM przed i po 
zajęciach szkolnych, a także w trakcie przerw. 

2) Odpowiedzialność materialną za majątek w bibliotece ponosi 
nauczyciel bibliotekarz. 

3) Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa 

wewnętrzny regulamin biblioteki. 
4. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 
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1) udostępnianie czasopism, książek, materiałów na nośnikach 

elektronicznych i innych materiałów bibliotecznych uczniom 
i pracownikom szkoły, 

2) udzielanie porad czytelnikom, 
3) przygotowanie materiałów i wniosków do analizy czytelnictwa w szkole, 
4) zaznajamianie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki i ICIM, 

5) wdrażanie do umiejętnego posługiwania się księgozbiorem, katalogiem 
i innymi źródłami informacji bibliotecznej, 

6) prowadzenie zajęć w ramach edukacji czytelniczej i medialnej, 
7) współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną – lekcje biblioteczne, udział 

uczniów w akcjach i konkursach przez nią organizowanych, 

wypożyczanie literatury i korzystanie z czytelni, 
8) uzupełnianie i selekcjonowanie zbiorów, 

9) troska o zabezpieczanie i konserwację księgozbioru, 
10) ewidencja zbiorów, ich wycena, inwentaryzacja oraz odpisywanie 

ubytków, 

11) opracowanie biblioteczne zbiorów i prowadzenie zgodnej z przepisami 
dokumentacji biblioteki, 

12) organizacja udostępniania zbiorów i prowadzenie kontroli wypożyczeń, 
13) prowadzenie wystawek tematycznych, dekoracja biblioteki. 
 

 
4.6 Arkusz organizacji szkoły 

 
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. 
2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 

30 maja danego roku. 

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: 
1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze, 
2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ finansujący szkołę. 

4. Do wykazu ilości godzin dodaje się dla każdego nauczyciela 2 godziny na 
każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora i jego zastępcy, które wynikają 

z art. 42 ust. 2 pkt 2. KN. 
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szko ły dyrektor szkoły, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy 

rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 

§ 5. 
 

5.1 Zadania nauczycieli 

 
1. Prawa i obowiązki nauczyciela określa Karta Nauczyciela. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem 
uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia. 
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3. Nauczyciel realizuje zadania w zakresie nauczania i wychowania, jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych 
jego opiece uczniów. 

4. Do podstawowych zadań nauczyciela należy: 
1) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów: 

a. obowiązkiem każdego nauczyciela jest zapoznanie uczniów 

z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach przedmiotowych oraz 
z regulaminem pracowni, sali gimnastycznej i boiska, 

b. pełnienie dyżurów na przerwach międzylekcyjnych zgodnie 
z harmonogramem dyżurów, 

c. przestrzeganie dyscypliny pracy podczas wszystkich zajęć 

szkolnych, w tym przede wszystkim punktualne rozpoczynanie 
i kończenie zajęć, pełne panowanie nad dyscypliną uczniów, ich 

bezpieczeństwem przy wykonywaniu zadań, 
d. sprawdzanie na każdej lekcji i odnotowanie w dzienniku 

nieobecności ucznia, 

e. przestrzeganie zasady, by uczeń nie opuszczał sali zajęć bez 
opieki, 

f. nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za powierzonego ucznia, 
który w czasie zajęć szkolnych lub pozaszkolnych samowolnie 
opuścił zajęcia lub samowolnie oddalił się od miejsca zajęć. 

2) Dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego: 
a. systematyczne realizowanie zadań dydaktycznych zgodnie 

z przydziałem czynności na dany rok szkolny, 
b. stosowanie interesujących rozwiązań metodycznych oraz 

aktywizujących form pracy, 

c. dostosowanie sposobu przekazywania wiedzy, kształtowania 
umiejętności i postaw do możliwości uczniów, 

d. pełna realizacja zadań dydaktycznych na zajęciach edukacyjnych, 
e. wspomaganie samodzielnego uczenia się, 
f. inspirowanie uczniów do wyrażania własnych myśli i przeżyć, 

g. rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji do dalszej edukacji, 
h. dbałość o kulturę języka, 

i. uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, 
j. wykorzystanie sprzętu audio i pomocy dydaktycznych. 

3) Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności 

i zainteresowań, udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń 
szkolnych, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów: 

a. stały kontakt z pedagogiem szkolnym, 
b. wspólne działanie szkoły, nauczycieli i domu rodzinnego w celu 

przezwyciężenia problemów szkolnych, 

c. rozwijanie zainteresowań, kierowanie na odpowiednie kółka 
przedmiotowe, sportowe lub artystyczne, 

d. wnioskowanie do rodziców dziecka o przebadanie go w poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, 

e. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 
f. indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, 
g. dostosowanie tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 
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h. przyjęcie adekwatnych metod nauczania oraz sprawdzania 

wiadomości i umiejętności ucznia, 
i. różnicowanie stopnia trudności i form sprawdzianów i prac 

domowych. 
4) Bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe ich 

traktowanie: 

a. zapoznanie uczniów z zasadami systemu oceniania 
przedmiotowego, 

b. przestrzeganie praw i poszanowanie godności ucznia, 
c. bezstronne, obiektywne, życzliwe, podmiotowe traktowanie każdego 

ucznia, 

d. sprawiedliwe ocenianie każdego ucznia, jawne dla niego i jego 
rodziców (prawnych opiekunów), 

e. równe traktowanie wszystkich uczniów bez względu na wyznanie, 
przekonania i światopogląd jego i jego rodziców. 

5) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu 

wiedzy merytorycznej: 
a. rzetelne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych, 
b. aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 

samokształcenie, 

c. uczestnictwo w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych 
podnoszących kwalifikacje i doskonalących, 

d. aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli 
(WDN) i konferencjach rady pedagogicznej. 

6) Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny: 

a. troska o sprzęt i pomoce znajdujące się w pracowni, 
b. wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych we własnym zakresie 

i na zajęciach pozalekcyjnych, 
c. właściwe zabezpieczenie sprzętu i pomocy w salach i pracowniach, 

zamykanie pomieszczeń w trakcie przerw międzylekcyjnych i po 

lekcjach.  
5. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel 

obowiązany jest realizować: 
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone 

bezpośrednio z uczniami, 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym 
zajęcia opiekuńcze, wychowawcze oraz zajęcia uwzględniające 

potrzeby i zainteresowania uczniów, 
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do lekcji. 

6. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole. 
7. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy służbowej. 

 
 
5.2 Zadania innych pracowników szkoły 

 
1. Do zadań pracowników ekonomicznych należy w szczególności: 

1) prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
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2) prowadzenie gospodarki finansowej, 

3) sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji planu, 
4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych 

przez dyrektora szkoły, a dotyczących w szczególności prowadzenia 
rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów 
księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji. 

2. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności: 
1) prowadzenie obsługi administracyjnej szkoły, 

2) prowadzenie obsługi technicznej szkoły, 
3) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników szkoły, 
4) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach i na terenie 

szkoły. 
 

 
5.3 Stanowiska kierownicze w szkole 

 

1. W szkole utworzone są stanowiska kierownicze zgodnie z aktualnymi 
przepisami, tj.: dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, kierownik świetlicy. 

2. Stanowiska kierownicze pełnione są zgodnie z obowiązującą ustawą 
i przepisami. 

 

 
5.4 Nauczyciel wychowawca 

 
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawcy, czyli jednemu 

z nauczycieli uczących w oddziale. 

2. Wychowawca klasy realizuje swe zadania na podstawie planu pracy 
wychowawczej, który oparty jest na Programie Wychowawczym Szkoły 

i Szkolnym Programie Profilaktyki. 
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, 

by w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły jeden 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu I etapu edukacyjnego 
i jeden w ciągu II etapu edukacyjnego. 

4. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój osobowy ucznia, proces 

jego uczenia się, dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 

2) przygotowanie uczniów do życia w rodzinie, społeczności, uczenie 

szacunku dla wspólnego dobra, 
3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, wdrażanie 

do samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych, 
4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów 

w zespole uczniów, kształtowanie postawy dialogu, umiejętności 

słuchania innych i szanowania ich poglądów, 
5) podejmowanie w/w tematyki na lekcjach do dyspozycji wychowawcy. 

6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 winien: 
1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków, 
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2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy,  

uwzględniający wychowanie prorodzinne i Szkolny Program 
Profilaktyki, 

3) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, 
4) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 
5) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na 

tolerancji  i poszanowaniu godności człowieka, 
6) planować i organizować wspólnie z rodzicami różne formy życia 

zespołowego rozwijające jednostki  i integrujące zespół uczniowski oraz 
ustalać treść i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji 
wychowawcy, 

7) organizować kulturalne imprezy klasowe i szkolne, 
8) sprawować nad uczniami opiekę podczas wyjść poza teren szkoły oraz 

różnych imprez klasowych i szkolnych, 
9) współdziałać z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadniając 

z nimi i koordynując ich działania wychowawcze, 

10) utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
a. poznania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

b. okazywania rodzicom pomocy w działaniach wychowawczych 
i otrzymywania od nich pomocy, 

c. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

d. informowania rodziców ucznia o przewidywanych ocenach 
klasyfikacyjnych, 

e. organizacji i przeprowadzania wizyt w domu rodzicielskim ucznia 
w celu  lepszego poznania środowiska domowego ucznia, a także 
w przypadku braku udziału rodziców w zebraniach i konsultacjach 

– w celu poinformowania rodziców o postępach w nauce 
i zachowaniu ucznia. 

11) współpracować z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 
świadczącymi pomoc dzieciom, 

12) prowadzić dokumentację wychowawczą dotyczącą uczniów danej 

klasy, 
13) prowadzić zeszyt/dziennik wychowawczy, który jest dokumentem 

szkolnym i zawiera uwagi o uczniach danej klasy oraz proponowane 
oceny roczne i półroczne. Przechowywany jest w archiwum szkolnym 
razem z dziennikiem lekcyjnym. Wgląd do zeszytu wychowawczego 

mają nauczyciele uczący w danej klasie, dyrektor szkoły i pedagog 
szkolny. 

7. Zadania wymienione w ust. 6 wychowawca realizuje poprzez: 
1) organizowanie spotkań z rodzicami według harmonogramu, 

prowadzenie rozmów indywidualnych, telefonicznych, wizyt domowych, 

2) organizowanie wspólnych imprez dla uczniów i ich rodziców, 
3) organizowanie wycieczek, rozgrywek sportowych, ognisk, zabaw, 

przedstawień itp., 
4) inne formy współpracy domu i szkoły zaproponowane przez Radę 

Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski. 

8. Wychowawca powinien dbać o swój autorytet i być wzorem postępowania dla 
uczniów. 

9. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić na wniosek rodziców, Rady 
Pedagogicznej lub dyrektora szkoły.  
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10. Wniosek Rady Pedagogicznej dotyczący zmiany wychowawcy klasy wymaga 

udokumentowania naruszania przez wychowawcę klasy zasad etyki 
nauczycielskiej lub niespełnienia obowiązków. Opinię w tej sprawie wydaje 

Rada Pedagogiczna przez głosowanie zgodne z regulaminem RP. 
11. Wniosek rodziców uczniów dotyczących zmiany wychowawcy klasy powinien 

spełniać następujące warunki: 

1) Klasowa Rada Rodziców przedstawia dyrektorowi szkoły pisemny 
wniosek o odwołanie wychowawcy klasy zawierający uzasadnienie 

prośby. 
2) Dyrektor szkoły bezpośrednio po otrzymaniu wniosku o odwołanie 

wychowawcy klasy zapoznaje wychowawcę z motywacją wniosku. 

3) Wychowawca składa u dyrektora szkoły pisemne wyjaśnienie, w którym 
ustosunkowuje się do postawionych mu zarzutów. 

4) Dyrektor szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku zwołuje 
zebranie ogólne rodziców klasy. 

5) Wychowawca klasy ma prawo ustosunkować się do postawionych mu 

zarzutów na zebraniu ogólnym rodziców klasy. 
6) Zebranie ogólne wszystkich rodziców danej klasy, po umotywowaniu 

konkretnych zarzutów dotyczących zaniedbań w pracy wychowawczej, 
przy 2/3 głosów popierających wniosek. Jedno dziecko z klasy 
reprezentuje jeden z rodziców (jeżeli do klasy uczęszcza rodzeństwo, 

reprezentuje je również jeden z rodziców). 
7) Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie wychowawcy klasy odbywa się 

w trybie głosowania jawnego w obecności dyrektora szkoły. 
12. Ostateczną decyzję o odwołaniu wychowawcy klasy podejmuje dyrektor szkoły. 

 

 
5.5  Zadania pedagoga szkolnego. 

 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, godziny pracy pedagoga ustala 
dyrektor szkoły. 

2. Do zadań pedagoga należy: 
1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron 
uczniów, 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 

zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym poszczególnych uczniów, 
3) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej, 

4) organizowanie i prowadzenie różnych form zajęć terapeutycznych, 
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

5) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 
z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów 
z udziałem rodziców i wychowawców, 

6) działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

7) prowadzenie pedagogizacji rodziców oraz udzielanie im indywidualnych 
porad w zakresie wychowania, 
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8) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu 

wychowawczego i profilaktyki, 
9) udział w opracowaniu programów profilaktycznych, 

10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy. 
 
 
5.6 Zadania logopedy 

 

1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, zatrudniony jest logopeda. 
2. Do zadań logopedy w szkole należy: 

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, 

w tym głośnej i pisma, 
2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jej wyników, 

udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom 
z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami 
prowadzącymi zajęcia z uczniem, 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla 
uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym 
środowiskiem ucznia. 

 

§ 6. 
 
6.1 Obowiązek szkolny 

 
1. Podstawę kształcenia w systemie oświaty stanowi sześcioklasowa szkoła 

podstawowa. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. 

2. Od 01 września 2012 roku obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się 
z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 6 lat: 
1) W trzyletnim okresie pilotażowym (w latach szkolnych 2009/10, 2010/11 

i 2011/12) decyzję o rozpoczęciu edukacji dziecka w wieku 6 lat 

podejmują rodzice i dyrektor szkoły.  
2) W latach szkolnych wymienionych w pkt 1) warunkiem przyjęcia 

dziecka do szkoły jest posiadanie przez szkołę odpowiednich warunków 
organizacyjnych, a także objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym 
w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. 

3) Jeżeli dziecko nie uczęszczało do przedszkola, to do roku szkolnego 
2012/2013 wymagana będzie opinia poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, dotycząca możliwości rozpoczęcia nauki w wieku 6 lat. 
3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie obowiązku 

szkolnego przez dziecko może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden 

rok. 
4. Decyzję o odroczeniu dziecka podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
5. Do szkoły przyjmuje się: 

1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 
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2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) za zgodą dyrektora szkoły 

dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje 
wolnymi miejscami w odpowiedniej klasie. 

6. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku 
szkolnego poza szkołą. 

7. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez 

dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, a w szczególności: 
1) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego poprzez porównanie księgi 

uczniów z wykazem dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły, 
2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

8. Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym administracji. Podjęcie tych czynności leży 
w kompetencji dyrektora szkoły. 

 
 
6.2 Zasady rekrutacji uczniów do szkoły 

 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą swobodnie wybrać 

dowolną szkołę podstawową. 
2. Uczeń zameldowany w obwodzie szkoły jest zawsze do niej przyjmowany, 

a uczeń spoza obwodu przyjmowany jest w miarę wolnych miejsc i za zgodą 

dyrektora szkoły.  
3. Do klasy o profilu artystycznym przyjmowani są uczniowie zakwalifikowani po 

przesłuchaniach wstępnych, które odbywają się w miesiącu maju lub czerwcu 
w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dany rok szkolny.  

4. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa 

ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza 

ocen wydanego przez szkołę z której uczeń odszedł. 
5. Decyzję o przyjęciu do określonej klasy dziecka, które realizowało obowiązek 

szkolny poza granicami kraju, podejmuje dyrektor szkoły, w którego gestii leży 

sprawdzenie poziomu wiedzy ucznia. 
1) Dyrektor szkoły organizuje egzamin klasyfikacyjny z języka polskiego 

dla ucznia ubiegającego się o przyjęcie do klas I – VI oraz historii 
i geografii Polski dla ucznia ubiegającego się o przyjęcia do klas IV– VI. 

2) Dzieci, które jednocześnie uczęszczały do szkoły kraju czasowego 

pobytu i szkoły polskiej realizującej uzupełniający plan nauczania 
(szkoły polskie przy polskich przedstawicielstwach za granicą) 

przyjmowane są do odpowiedniej klasy bez egzaminu klasyfikacyjnego, 
na podstawie świadectwa promocyjnego. 

 

 
6.3a Prawa ucznia 

 
1. Uczniowi w ramach pracy i działalności szkoły przysługują prawa: 

1) Prawo do informacji: 

a. prawo do wiedzy o przysługujących prawach oraz środkach, jakie 
przysługują uczniom w przypadku naruszania ich praw, 

b. na dyrektorze szkoły i nauczycielach spoczywa obowiązek 
dostarczania uczniom informacji na temat ich praw, 
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c. dyrektor szkoły musi zapewnić uczniom możliwość zapoznania się 

ze statutem, jest to dokument jawny, 
d. uczeń ma prawo do informacji o zasadach oceniania, 

klasyfikowania i promowania, 
e. uczeń ma prawo do informacji o przewidywanych ocenach 

śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

2)  Prawo do nauki: 
a. uczeń ma prawo do swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne, 

zakazane jest ograniczanie tego prawa poprzez wypraszanie 
ucznia z klasy lub nie wpuszczanie go do sali lekcyjnej, 
z jakiegokolwiek powodu, 

b. uczeń ma prawo do korzystania z biblioteki szkolnej i świetlicy, 
c. uczeń ma prawo do pomocy w nauce, szkoła w miarę możliwości 

jest zobowiązana do organizowania takiej pomocy, 
d. uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
e. uczeń zdolny, po spełnieniu określonych przepisami warunków ma 

prawo do indywidualnego toku lub programu nauki, 
f. uczeń ma prawo do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań – 

organizacja kół zainteresowań uzależniona jest od środków 
przyznawanych przez organ prowadzący. 

3) Wolność religii lub przekonań: 

a. każdy uczeń ma prawo do uczęszczania na lekcje religii, a ocena 
z tego przedmiotu jest wliczana do średniej, 

b. uczniowie nie mogą być zmuszani do uczestnictwa w obrzędach 
religijnych, jak również nie można im tego zakazać. 

4) Wolność wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii: 

a. uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi, 
b. uczeń ma prawo, o ile nie narusza dobra innych osób, do 

kontrowersyjnych poglądów i opinii niezgodnych z kanonem 
nauczania, co nie zwalnia go jednocześnie od znajomości treści 
przewidzianych materiałem nauczania, 

c. uczeń ma prawo do wypowiadania swoich sądów i opinii 
o bohaterach historycznych, literackich itp., 

d. poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami 
nauczyciela nie mogą mieć wpływu na oceny, 

e. uczeń ma prawo do przedstawienia własnego stanowiska, gdy 

zapadają decyzje dotyczące innych uczniów, 
5) Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrona 

prywatności: 
a. uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i higienicznych 

warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub 
psychicznej, 

b. nikt w szkole nie ma prawa ośmieszać ucznia ani zwracać się do 
niego obraźliwie, 

c. wszelkie kary jakie stosuje się w szkole są zapisane w niniejszym 

dokumencie i nie naruszają nietykalności osobistej i godności 
ucznia, nie występują w szkole kary cielesne i poniżające ucznia, 

d. wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego uczniów (sytuacji 
materialnej, stanu zdrowia, wyniki testów psychologicznych, 
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informacje dotyczące rodziny itp.) znane wychowawcy czy innym 

pracownikom szkoły nie mogą być rozpowszechniane, 
e. publiczne komentowanie sytuacji rodzinnej, społecznej czy 

osobistej ucznia jest zabronione. 
6) Prawo do ochrony zdrowia: 

a. w szkole są higieniczne warunki nauki: ławki i krzesła 

dostosowane do wzrostu ucznia, w salach lekcyjnych jest 
odpowiednia temperatura, 

b. w przypadku braku możliwości zapewnienia minimalnej 
temperatury w salach lekcyjnych +15o C, dyrektor szkoły zawiesza 
czasowo zajęcia szkolne, 

c. tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest 
opracowany z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć 

w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodności zajęć 
w każdym dniu, nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne 
zajęć z tego samego przedmiotu, 

d. bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw zapewniają dyżury 
nauczycielskie i monitoring, 

e. uczeń ma prawo do odpoczynku, wolnego czasu, rozrywki 
i zabawy, 

f. uczeń ma prawo do opieki medycznej sprawowanej przez 

higienistkę w godzinach jej pracy. 
7) Prawo do zrzeszania się: 

a. uczeń ma prawo należeć do organizacji i stowarzyszeń 
działających na terenie szkoły, 

b. przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń 

pozaszkolnych jest prywatną sprawą ucznia i jego rodziców. 
8) Równe traktowanie wobec prawa szkolnego: 

a. uczeń ma prawo być jednakowo oceniany i traktowany bez 
względu na jego wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny 
czy status ucznia, 

b. każdy uczeń ma obowiązek nosić strój szkolny, 
c. uczeń ma prawo być jednakowo traktowany w sytuacji konfliktu, 

powinien mieć możliwość dowodzenia swoich racji. 
9) Prawo proceduralne: 

a. uczeń ma prawo do odwoływania się od decyzji wychowawcy, 

nauczyciela, Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły, 
b. niedopuszczalne jest stosowanie kar, które nie są zapisane 

w statucie oraz kar, które w momencie dokonania przewinienia nie 
były w nim umieszczone, 

c. wymierzenie każdej kary bez dania uczniowi możliwości obrony 

jest naruszeniem prawa i może stanowić podstawę do uchylenia 
kary. 

 
 

6.3b Prawa dziecka 

 
1. Statut szkoły określa prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw 

zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka: 
1) prawo do ochrony przed dyskryminacją, 



 32 

2) prawo do jak najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka (dobro 

dziecka), 
3) prawo do życia i rozwoju, 

4) prawo do wyrażania poglądów, 
5) prawo do swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania 

informacji, 

6) wolność myśli, sumienia i wyznania: 
a. dziecko ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, przy 

czym rodzicom przysługuje prawo do ukierunkowania dziecka 
i pieczy nad korzystaniem przez nie z przysługującej wolności, 

b. uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań – także 

światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra 
innych osób, 

c. każdy uczeń musi być tak samo traktowany niezależnie od 
wyznawanej religii, 

7) każde dziecko ma prawo do poszanowania godności, ochrony jego 

życia prywatnego, rodzinnego, tajemnicy korespondencji, 
8) prawo do uzyskiwania informacji z różnych źródeł oraz ochrony przed 

niewłaściwymi informacjami, 
9) prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, zaniedbaniem 

oraz wykorzystywaniem seksualnym, 

10) prawo dziecka samotnego (bez rodziców) do pomocy ze strony państwa, 
11)  prawa dziecka niepełnosprawnego, 

12)  prawo do korzystania z opieki społecznej, 
a. uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do 

otrzymywania pomocy materialnej w postaci stypendium 

szkolnego, zasiłku losowego, refundowanych obiadów, 
13)  prawo do wypoczynku i czasu wolnego, 

14) prawo do ochrony przed uzależnieniami i nadużyciami: narkomanią, 
alkoholizmem, pornografią, nadużyciem seksualnym. 

  

 
 

 
6.4a Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

 

 
1. W przypadku naruszania praw ucznia, uczeń lub samorząd klasowy składa 

ustną skargę do wychowawcy klasy, który wyjaśnia sprawę. 
2. W przypadku dalszego łamania prawa, mimo interwencji wychowawcy klasy, 

uczeń, samorząd klasowy albo rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają 

skargę na piśmie do dyrektora szkoły. 
3. Do rozpatrzenia skargi dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły, 
2) nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego, 
3) pedagog szkolny, 

4) wychowawca danej klasy. 
 

4. Komisja w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia skargi, wyjaśnia sprawę i o wynikach 
informuje zainteresowane strony. 
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5. W przypadku łamania praw ucznia, gdy jego rodzice (prawni opiekunowie) nie 

zgadzają się z decyzja komisji mogą odwołać się od decyzji do organu 
prowadzącego szkołę lub organu nadzorującego, a także do sądu w terminie 

do 7 dni). 
 
 
6.4b Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka zawartych 

w Konwencji o Prawach Dziecka 

 

1. W przypadku naruszenia praw dziecka, dziecko, jego rodzic (prawny opiekun) 
lub przedstawiciel Samorządu szkolnego może złożyć skargę do szkolnego 

rzecznika praw dziecka, który sprawę rozpoznaje i w miarę swoich 
kompetencji wyjaśnia sprawę. 

2. w przypadku braku możliwości wyjaśnienia sprawy, szkolny rzecznik praw 
dziecka kieruje ją do odpowiednich instytucji zajmujących się prawami dzieci, 
np.: Poradnią Uzależnień, Punktu Interwencji Kryzysowej, Policji, Sądu 

Rodzinnego i Spraw Nieletnich. 
3. Jeśli prawa dziecka łamane są w dalszym ciągu szkolny rzecznik praw dziecka 

zwraca się o pomoc do rzecznika praw obywatelskich. 
 

6.5 Obowiązki ucznia 

 
1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

szkoły. Rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany usprawiedliwić 
nieobecności ucznia na zajęciach do 7 dni od powrotu ucznia do szkoły, 
w formie pisemnej lub ustnej. 

2. Uczeń ma obowiązek znać Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Statut i inne 
dokumenty obowiązujące w szkole. 

3. Maksymalnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę poprzez: 
1) punktualne przychodzenie do szkoły, 
2) systematyczne odrabianie zadań domowych i przygotowywanie się do 

lekcji, 
3) prowadzenie na bieżąco i starannie zeszytów. 

4. Współtworzyć autorytet szkoły i dbać o jej honor i tradycje: 
1) kontynuować tradycje i obrzędowość szkoły, 
2) poszerzać wiadomości o patronie szkoły, 

3) nosić strój galowy (czarno – biały) w czasie uroczystości szkolnych 
i akademii z okazji świąt państwowych, 

4) w trakcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych nosić skromny, czysty, 
estetyczny strój, dostosowany do wieku i sytuacji oraz dbać o schludny 
wygląd (zabrania się farbowania włosów, nakładania makijażu, 

dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii). 
5. Przestrzegać zasady kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 
6. Stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i dbać o zdrowie własne 

i innych poprzez: 

1) absolutną abstynencję, niepalenie papierosów, nieużywanie środków 
odurzających, 

2) odpowiednie zachowanie na lekcjach i przerwach, 



 34 

3) zawiadamianie nauczycieli o wszelkich zagrożeniach 

zaobserwowanych w szkole i jej otoczeniu, 
4) nienarażanie siebie i innych na jakiekolwiek niebezpieczeństwo 

w szkole, na wycieczkach szkolnych i imprezach poza terenem szkoły, 
5) przestrzeganie higieny osobistej, 
6) nieopuszczanie samowolne terenu szkoły, klasy, boiska. 

7. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole: 
1) troszczyć się o pomoce naukowe, sprzęt i urządzenia szkolne, 

2) przestrzegać ładu i porządku w pomieszczeniach szkolnych i jej 
otoczeniu, 

3) noszenie obuwia zmiennego. 

8. Rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 
umyślnie szkody – zniszczenie, uszkodzenie mienia szkolnego, mienia 

pracowników  szkoły, mienia innych uczniów. 
9. Uczeń może posiadać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne 

wyłącznie za pisemną zgodą rodziców: 

1) w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczeń jest zobowiązany 
do ich wyłączenia, 

2) zabrania się nagrywania i fotografowania innych osób na terenie szkoły 
bez ich zgody. 

 

 
6.6 System nagród 

 
1. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać uczeń, który: 

1) otrzymał wynik wyróżniający na konkursie przedmiotowym, sportowym 

lub artystycznym, 
2) przejawiał szczególnie aktywną postawę w różnych formach 

działalności społecznej na terenie szkoły lub poza nią, 
3) uzyskał inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole, 
4) osiągnął celujące wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 

2. Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 
1) pochwała wychowawcy na forum klasy lub na wywiadówce wobec 

rodziców, 
2) pochwała dyrektora na forum szkoły, 
3) adnotacja na świadectwie szkolnym, 

4) dyplom uznania, 
5) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców, 

6) nagroda rzeczowa w miarę możliwości finansowych szkoły, 
7) odnotowanie osiągnięcia w Kronice Szkolnej, protokołach Rady 

Pedagogicznej, zamieszczenie artykułu w prasie regionalnej, 

8) dla uczniów klas IV – VI wpis do „Złotej księgi”, jeżeli uczeń ma 
wzorową ocenę zachowania i co najmniej bardzo dobre oceny 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii 
wpisanych na świadectwie, 

9) świadectwo z wyróżnieniem (z biało – czerwonym paskiem), jeżeli 

uczeń w wyniku klasyfikacji uzyskał średnią co najmniej 4,75 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii 

wpisanych na świadectwie i co najmniej bardzo dobrą ocenę 
z zachowania, 
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10) wytypowanie ucznia do nagrody ufundowanej przez organ prowadzący 

w ramach akcji „Młodzi nieprzeciętni”. 
 

6.7 Rodzaje kar 

 
1. Uczeń może zostać ukarany za: 

1) uchybienia dyscyplinie szkolnej, 
2) lekceważący stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych, 

wagary, spóźnienia i nieusprawiedliwione nieobecności, 
3) nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego, 
4) chuligaństwo, brutalność, wulgarność, 

5) umyślne niszczenie mienia społecznego, 
6) używanie komórek i innych urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć 

i niezgodnie z §6 ust. 6.5 pkt 9 Statutu Szkoły, 
7) brak odpowiedniego stroju szkolnego w trakcie zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych i nieestetyczny wygląd zgodnie z §6 ust. 6.5 pkt  3 i 4 

2. Uczeń może zostać ukarany poprzez: 
1) uwagę wpisaną w zeszycie wychowawcy, 

2) upomnienie przez wychowawcę lub innego nauczyciela, 
3) naganę udzieloną przez dyrektora szkoły, 
4) osobiste lub pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawcę, 

5) brak możliwości uczestniczenia w wycieczkach szkolnych, klasowych 
i imprezach organizowanych przez szkołę, 

6) przeniesienie ucznia do równoległej klasy – decyzję o przeniesieniu 
podejmuje Rada Pedagogiczna, 

7) przeniesienie ucznia do innej szkoły – za zgodą kuratora oświaty. 

3. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj przewinienia, stopień winy 
oraz dotychczasowe zachowanie ucznia i stosunek do obowiązków szkolnych. 

4. Dyrektor szkoły może odstąpić od zastosowania kary, jeżeli uzna za 
wystarczające zastosowanie wobec ucznia innych środków oddziaływania 
wychowawczego lub uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego. 

5. Obowiązkiem wychowawcy jest przekazanie rodzicom informacji 
o wykroczeniu ucznia i zastosowanej przez szkołę karze. 

6. Szczegółowe rodzaje kar regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania–WZO. 
 

 
6.8 Tryb odwołania się od kary 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się od 
zastosowanej w stosunku do ucznia kary w terminie do 7 dni od daty 
przekazania informacji o karze przez wychowawcę klasy. 

2. Odwołanie składa się na piśmie do dyrektora szkoły. 
3. Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji, 
2) pedagog szkolny, 
3) opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

4) wychowawca klasy, 
5) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

4. Komisja dokonuje rozpoznania odwołania, bada sprawę i ponownie ocenia 
postępowanie ucznia. 
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5. Postanowienia komisji są ostatecznym stanowiskiem szkoły. 

6. Rodzice dziecka mają prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji komisji do 
organu nadzorującego lub prowadzącego szkołę w terminie 3 dni od daty 

poinformowania rodziców o stanowisku komisji. 
7. Do czasu decyzji organu nadzorującego lub prowadzącego szkołę, dyrektor 

szkoły wstrzymuje wykonanie kary. 
 
 

6.9 Przeniesienie ucznia 

 
1.  Przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty 

z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły: 
1) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kolegi, 

2) notoryczne dopuszczanie się kradzieży na terenie szkoły, 
3) wchodzenie w kolizję z prawem, 
4) demoralizowanie innych uczniów, 

5) permanentne i w sposób rażący naruszanie statutu szkoły.  
2. Dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły pod warunkiem, że: 
1) uczniowi udzielono kar wymienionych w pkt. 6.7 ust. 2, 
2) działania wychowawcze ze strony nauczycieli, wychowawcy i pedagoga 

szkolnego nie przynoszą rezultatów. 
 

 
6.10 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa 

 

1. Uczniowie przebywający w szkole mają zapewnione bezpieczeństwo, ochronę 
przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami 

patologii społecznej poprzez: 
1) aktywnie i sumiennie pełnione dyżury nauczycieli, 
2) pogadanki z pedagogiem, pielęgniarką szkolną, wychowawcami oraz 

policją, 
3) sprawdzanie osób wchodzących na teren szkoły, 

4) udział w akcjach i programach profilaktycznych, 
5) przeprowadzanie próbnych alarmów przeciwpożarowych.  

 

 
6.11 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

 
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z: 

1) niepełnosprawności, 
2) niedostosowania lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
3) szczególnych uzdolnień, 

4) specyficznych trudności w uczeniu się, 
5) zaburzeń komunikacji językowej, 

6) choroby przewlekłej, 
7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 
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8) niepowodzeń edukacyjnych, 

9) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 
rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami 

środowiskowymi, 
10) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 

kształceniem za granicą. 
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów 

i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 
wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów. Pomoc jest udzielana w formie porad, konsultacji, 
warsztatów i szkoleń. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest dobrowolna 
i nieodpłatna i organizuje ją dyrektor szkoły. 

4. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom 

nauczyciele, pedagog szkolny i logopeda we współpracy z: 
1) rodzicami uczniów, 

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

5) ucznia, 
6) rodziców ucznia, 

7) nauczyciela, 
8) poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

 

6. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom 
w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
4) porad i konsultacji. 

 
8. Nauczyciele i specjaliści pracujący w szkole prowadzą działania pedagogiczne 

mające na celu: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych, oraz zaplanowania sposobów ich realizacji, w klasach I – 
III obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie 
u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, 

2) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów 
szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego 

z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
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9. W przypadku stwierdzenia, ze uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 
nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora szkoły. 

 
10. Szczegółowe procedury planowania, koordynowania i udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w szkole określa rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach. 
 
 

 

§ 7. 
 
7.1 Pieczęć urzędowa 

 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 
7.2 Sztandar, godło i ceremoniał szkolny 

 
1. Szkoła posiada własny sztandar, hymn, logo - dziewięćsił i ceremoniał 

szkolny. 

2. Ceremoniał szkolny polega na: 
1) wprowadzaniu sztandaru szkolnego przez poczet sztandarowy na 

część oficjalną uroczystości oraz odśpiewaniu przez wszystkich 
uczniów hymnu szkolnego lub państwowego, 

2) poczet sztandarowy występuje z symbolicznymi rekwizytami: szarfy, 

rękawiczki, strój galowy, 
3) w czasie obchodów świąt narodowych i szkolnych wszystkich uczniów 

obowiązuje strój galowy, 
4) wszystkie wydarzenia szkolne są odnotowywane w kronice szkolnej. 

3. Sztandarem opiekuje się trzyosobowy poczet corocznie powoływany przez 

Radę Pedagogiczną na wniosek Samorządu Uczniowskiego. Powierzenie 
sztandaru nowemu pocztowi następuje podczas uroczystości pożegnania 

absolwentów. 
4. Corocznie odbywa się w szkole pasowanie na ucznia i czytelnika: 

Tekst ślubowania uczniów pierwszych klas, składanego podczas 

uroczystości pasowania na ucznia naszej szkoły: 
„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię klasy i szkoły.  

Będę uczyć się pilnie jak kochać ojczyznę. Będę dobrym kolegą.  
Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. Ślubujemy” 

 
Tekst ślubowania uczniów pierwszych klas, składanego podczas 

uroczystego pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej: 
„My, uczniowie pierwszej klasy 
Tobie, Książko, przyrzekamy, 

że szanować Cię będziemy, 
krzywdy zrobić Ci nie damy. 




