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ROZDZIAŁ I 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

 

 

§ 1 

 

1. Nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie. 

 

2. Siedzibą szkoły jest Zaborów. 

 

3. Obwód szkolny stanowią wsie: Zaborów, Bartodzieje, Maciejówka, Kussy, Wilczy Targ, 

Zaborówek. 

 

4. Cykl kształcenia trwa 6 lat, świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do dalszego kształcenia 

w szkole gimnazjalnej. 

 

5. Uczeń kończy szkołę podstawową po przystąpieniu do sprawdzianu. 

 

§ 2 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Belsk Duży. 

 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

§ 3 

 

1. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna. 

 

2. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 18 lat. 

 

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć także dziecko, które w 

danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 

podjęcia nauki szkolnej.  

 

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

 

6. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły publicznej, w 

której obwodzie dziecko mieszka na wniosek rodziców, po zapoznaniu się z opinią poradni 

psychologiczno- pedagogicznej. 

 

7. Na wniosek rodziców i na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor 

może w drodze decyzji zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym i określić jego warunki.  



 

8. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka może w drodze decyzji zezwolić na 

spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające 

obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas 

szkoły podstawowej lub ukończenia szkoły podstawowej na podstawie przeprowadzonych 

przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego, 

egzaminów klasyfikacyjnych. 

 

9. Do klasy pierwszej przyjmuje się: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 

b) na prośbę rodziców, za zgodą dyrektora – dzieci spoza obwodu szkoły. 

 

10. W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie 

spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego, w którym 

dziecko kończy 10 lat. 

 

 

              § 4 uchylony 

 

 

§ 5 

 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ II 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

 

 § 1 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych 

na jej podstawie, a w szczególności zapewnia uczniom: 

a) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym 

co najmniej kontynuację nauki na kolejnym etapie kształcenia; 

b) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie,  

w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie; 

c) rozwijanie zdolności umysłowych, sprawności fizycznej oraz osobistych zainteresowań; 

d) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu  

rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym, duchowym); 

e) sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji 

 i ochrony zdrowia; 

f) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

g) zapewnia uczniom opiekę świetlicową, 

h) zaopatruje uczniów w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe na poszczególnych 

etapach edukacyjnych zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 Ustawy z dnia 30 maja 

2014 r. O zmianie Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r. Poz. 811). 

 

2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, 

zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości 

pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. 

 

3. Działania, o których mowa w punkcie 2 dotyczą: 

a) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, 

b) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki, 

c) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów, 

d) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 

e) zarządzania szkołą. 

 

 

§ 2 

 

1. Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest: 

a) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, 

teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom 

uczniów; 

b) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

c) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 

we współczesnym świecie. 

 

 



2. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez: 

a) integrację wiedzy nauczanej przez: 

 - edukację wczesnoszkolną w oddziałach I – III (I etap edukacyjny), 

- edukację w oddziałach IV-VI (II etap edukacyjny), 

 - edukację prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną; 

b) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak: 

 - kształtowanie postaw patriotycznych, 

 - podejmowanie działań związanych z patronem szkoły,  

 - wpajanie zasad kultury życia codziennego, 

 - personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej i w szerszej społeczności; 

c) prowadzenie kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyki   

 korekcyjnej; 

d) prowadzenie lekcji religii w szkole; 

e) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grójcu, Gminnym Ośrodkiem  

Pomocy Społecznej w Belsku Dużym, Komisariatem Policji w Grójcu, Strażą Pożarną                  

w Grójcu, Gminną Komisją ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Belsku Dużym, 

Biblioteką Publiczną w Belsku Dużym, Czytelnią w grójcu, Gminnym Ośrodkiem Kultury         

w Grójcu, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Grójcu; 

f) naukę języka rosyjskiego  w klasach IV–VI jako przedmiotu dodatkowego. 

 

3. W zakresie dydaktyki szkoła: 

a) realizuje programy nauczania zgodne z obowiązującą podstawą programową kształcenia 

ogólnego, odpowiednie dla danego etapu edukacyjnego; 

b) uczy poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania ze zrozumieniem; 

c) uczy dochodzenia do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści; 

d) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na funkcjonowanie                              

w społeczeństwie z pożytkiem dla siebie, rodziny, narodu i państwa; 

e) uczy operowania zdobytą wiedzą, racjonalnego, konkretnego ujmowania i oceny zjawisk 

życia, rozbudza ciekawość poznawczą poprzez stosowanie odpowiednich metod i form 

nauczania; 

f) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, dostrzegania różnego rodzaju 

związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i 

przestrzennych itp.) 

g) umożliwia uczniom edukację kulturalną; 

h) zapewnia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej; 

i) umożliwia poznawanie języków obcych; 

j) umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego programu lub 

toku nauki; 

k) dostosowuje wymagania do indywidualnych możliwości uczniów. 

 

 

§ 3 

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 

a) dyżury nauczycieli w budynku szkoły według grafiku wywieszonego w pokoju  

nauczycielskim; 

b) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych; 



c) przydzielenie jednego opiekuna na 30 uczniów - jeżeli jest to piesza wycieczka po  najbliższej 

okolicy, na 15 uczniów - w czasie wycieczki krajoznawczo-turystycznej, na 10   

uczniów - w czasie turystyki kwalifikowanej; 

d) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych; 

e) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

f) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu uczniów; 

g) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz  

przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową; 

h) utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości; 

i) uwzględnienie, w miarę możliwości, w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu; 

j) podejmowanie działań zabezpieczających uczniów korzystających z Internetu przed 

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

k) organizuje konkursy, apele, spotkania i warsztaty dotyczące bezpieczeństwa uczniów. 

 

2. Za bezpieczeństwo ucznia podczas zajęć lekcyjnych odpowiedzialny jest nauczyciel  

przedmiotu, który: 

- nie może opuścić klasy bez zapewnienia opieki uczniom w niej przebywającym, 

- nie może usunąć ucznia z zajęć lekcyjnych za złe zachowanie, 

- nie może w czasie zajęć lekcyjnych wysyłać ucznia celem załatwiania spraw prywatnych. 

 

3. Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych może nastąpić na pisemną lub osobistą prośbę 

rodziców. Rodzice biorą wówczas odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. 

Usprawiedliwienia przechowuje wychowawca klasy do końca roku szkolnego. 

 

4. Za bezpieczeństwo ucznia na terenie szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły: 

nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, którzy wspierają nauczycieli  

w działaniach mających na celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. 

 

§ 4 

 

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

szkoła udziela wsparcia poprzez: 

a) pomoc psychologiczną i pedagogiczną udzielaną przez nauczycieli i instytucje  

świadczące specjalistyczne poradnictwo; 

b) zapewnienie opieki logopedycznej; 

c) zapewnienie dożywiania w formie drugiego śniadania oraz obiadów; 

d) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej. 

 

§ 5 

 

1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych  

uczniów szkoła zapewnia pomoc poprzez: 

a) rozmowy z rodzicami na temat ewentualnego zdiagnozowania ucznia z deficytami 

rozwojowymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;  

b) wydawanie decyzji o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu  

indywidualnym, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej; 

c) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie odrębnych przepisów; 

d) organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z odrębnymi przepisami; 

e) organizowanie zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej. 



§ 6 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

a) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktyki; 

b) program wychowawczy szkoły, uchwalony przez radę rodziców, obejmujący wszystkie 

treści i działania o charakterze wychowawczym; 

c) program profilaktyki, uchwalony przez radę rodziców, dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i 

działania o charakterze profilaktycznym. 

 

2. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program 

profilaktyki tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania zawarte w podstawie 

programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ III 

 

 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz 

postępach w tym zakresie, 

- udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

- udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

- dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

§ 1 

 

1. O wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć  z danego 

przedmiotu nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji z tego przedmiotu, zaś 

rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. 

2. O otrzymywanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco, zaś rodzice na 

zebraniach klasowych i indywidualnych spotkaniach z nauczycielem w szkole. 

3. Praca klasowa jest to praca pisemna sprawdzająca opanowanie wiadomości                           

i umiejętności po zrealizowaniu określonego materiału nauczania. 

4. Oceny z prac klasowych nauczyciel uzasadnia w oparciu o opracowane przez siebie 

kryteria wymagań na poszczególne oceny z danego przedmiotu. 

5. O terminie pracy klasowej nauczyciel jest zobowiązany powiadomić ucznia co 

najmniej na tydzień wcześniej. 

6. W ciągu dnia uczeń może pisać tylko jedną pracę klasowa, zaś w ciągu tygodnia 

maksymalnie trzy prace klasowe. 

7. Prace klasowe nauczyciel jest zobowiązany przechowywać w szkole do końca roku 

szkolnego i udostępnia do wglądu uczniom, rodzicom i pracownikom nadzoru 

pedagogicznego. Udostępnianie prac klasowych rodzicom odbywa się podczas zebrań 

klasowych lub indywidualnych konsultacji w siedzibie szkoły. Prace klasowe nie 

mogą być kserowane, fotografowane ani wynoszone ze szkoły. 

8. Uczeń, który z pracy klasowej otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo raz przystąpić 

do jej poprawy w terminie ustalonym z nauczycielem. W uzasadnionych przypadkach 

nauczyciel może wyrazić zgodę na kolejne poprawy tej oceny. 

9. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w innym terminie 

ustalonym z nauczycielem. 

10.  Nauczyciel informuje ucznia o czasie trwania pracy klasowej i jej formie co najmniej        

 na tydzień wcześniej. 

11.  Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić pracę klasową w ciągu dwóch tygodni. 

12. Na prośbę rodziców nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją uzasadnić. 

Uzasadnienie może mieć formę ustną jeśli rodzic zwraca się w formie ustnej lub 

pisemną jeśli rodzic zwraca się z wnioskiem na piśmie.  



13.  Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy klasowej inną niż ocena niedostateczna.         

Nauczyciel przedmiotu ustala termin i formę poprawy pracy klasowej. 

14.  Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, innej poradni 

specjalistycznej lub na podstawie własnych obserwacji nauczyciel przygotowuje 

uczniowi na pracę klasową polecenia o obniżonym stopniu trudności. 

15.  Treści punktów 3 – 14 dotyczą także sprawdzianu semestralnego oraz sprawdzianu 

przeprowadzonego przez pracowników nadzoru pedagogicznego. 

16.  Szkoła zapewnia pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez: 

- organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów klas I-VI; 

- powołanie zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

- stosowanie się do zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

17. Przy ustalaniu oceny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych oraz zajęć 

komputerowych nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę wysiłek i chęci ucznia do 

pracy. Ocenie z tych zajęć podlegają umiejętności praktyczne wynikające ze specyfiki 

zajęć oraz systematyczność. 

18. W przypadku ustalenia oceny z zajęć wychowania fizycznego oprócz wysiłku 

wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w tych 

zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

 

§2 
 

1. Uczeń może być zwolniony przez dyrektora szkoły z zajęć wychowania fizycznego 

lub zajęć komputerowych na podstawie opinii lekarza. Uczeń ten przebywa na lekcji 

lecz nie uczestniczy w ćwiczeniach. Opiekę nad nim sprawuje nauczyciel, który 

prowadzi dane zajęcia. 

 

2. Na pisemną prośbę rodziców uczeń może nie być na zajęciach, z których jest 

zwolniony, jeżeli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja w danym dniu. W takim 

przypadku opiekę nad uczniem sprawują rodzice. 

 

3. Opiekę nad uczniem nie uczęszczającym na lekcje religii zapewnia: 

– rodzic, jeżeli jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna ucznia; 

– szkoła, jeżeli lekcja religii wypadnie w środku zajęć. 

 

4. Na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego dyrektor 

szkoły zwalnia ucznia z wykonywania tych ćwiczeń na czas określony w tej opinii.  

 

 

§ 3 

 

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: bieżące, klasyfikacyjne, śródroczne i 

roczne oraz końcowe. 

 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

 

 



1) ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć 

edukacyjnych w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy , proponuje 

rozwiązania nietypowe , rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania tej klasy. 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych , zawodach 

sportowych i innych , kwalifikując się do finału na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 

 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zajęć 

edukacyjnych w danej klasie; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

a)  nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej 

     klasie , ale opanował je na tyle , aby poprawnie samodzielnie rozwiązywać  

     typowe zadania teoretyczne i praktyczne;  

b) zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi praktycznie wykorzystywać w życiu. 

 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na tyle , aby radzić sobie z typowymi zadaniami teoretycznymi i praktycznymi o 

średnim stopniu trudności; 

b) zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi zastosować w trudnych sytuacjach 

życiowych. 

 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 

a) ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te 

nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danych 

zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki; 

b) wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności ; 

c) nabył podstawowe umiejętności niezbędne do codziennego życia;  

 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

a) nie opanował wiadomości  i umiejętności określonych programem nauczania zajęć 

edukacyjnych w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tych zajęć edukacyjnych; 

b) nie jest w stanie samodzielnie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 



Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w punktach 1) – 5), 

negatywną jest ocena, o której mowa w punkcie 6). 

 

2. Każdy nauczyciel ma obowiązek opracować kryteria wymagań na poszczególne oceny 

ze swoich zajęć edukacyjnych. 

 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania. Minimalna liczba ocen 

danego przedmiotu w półroczu wynosi cztery.  

 

5. Przy ustalaniu oceny nauczyciel jest zobowiązany brać pod uwagę: obserwację, 

wypowiedzi ustne, prace pisemne. 

 

6. Nauczyciel na bieżąco przekazuje uczniowi informację zwrotną dotyczącą mocnych         

i słabych stron jego pracy. 

 

7. Nauczyciel wspólnie z uczniem ustala kierunki dalszej pracy. 

 

8. Jeżeli ocena klasyfikacji śródrocznej lub rocznej z danych zajęć edukacyjnych jest oceną 

niedostateczną, to nauczyciel prowadzący te zajęcia ma obowiązek poinformować 

ucznia i jego rodziców na piśmie, co najmniej na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. Kartka z informacją o ocenie niedostatecznej, 

podpisana przez rodziców jest przechowywana przez nauczyciela do końca roku 

szkolnego. 

 

9. O przewidywanych pozytywnych ocenach klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uczeń i 

jego rodzice są powiadamiani co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. Uczeń powiadamiany jest przez nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Rodzice powiadamiani są przez wychowawcę 

na zebraniu klasowym lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicami. 

 

10. Każdy uczeń ma prawo poprawić ocenę klasyfikacyjną pozytywną w terminie 3 dni od 

uzyskania informacji o wystawionej ocenie, w formie ustalonej z nauczycielem 

prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. W szczególnych przypadkach nauczyciel może 

wyrazić zgodę na poprawę oceny po upływie 3 dni od uzyskania informacji o 

przewidywanej ocenie.  

 

11. Uczeń, który dotychczas uzyskiwał dobre wyniki w nauce, może otrzymać wyższą niż 

przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, gdy zajdą szczególne okoliczności, takie jak: 

- długotrwała absencja spowodowana chorobą, 

- trudna sytuacja rodzinna ( rozwód rodziców, choroba lub śmierć członka najbliższej 

   rodziny itp.) 

a) o zaistniałej sytuacji wychowawca klasy powiadamia nauczyciela uczącego danego 

przedmiotu, 

b) ocena może być podwyższona o jeden stopień w stosunku do wcześniej proponowanej. 

 

12. Uczeń podlega klasyfikacji: 

a) śródrocznej i rocznej 

b) końcowej. 



 

13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania na I etapie edukacyjnym są 

ocenami opisowymi. 

 

14. Egzaminy klsyfikacyjny i poprawkowy przeprowadza się na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 

15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców złożony na piśmie do dyrektora szkoły 

dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom. W przypadku dokumentacji z egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego 

dokumentację udostępnia dyrektor szkoły w obecności nauczyciela przedmiotu, którego 

egzamin dotyczył w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku innej 

dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia dokumentację udostępnia nauczyciel danego 

przedmiotu w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku. 

 

16. Po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej zastrzeżenia dotyczące ustalonej 

oceny zgłaszane do dyrektora przez ucznia lub rodziców mogą dotyczyć jedynie trybu 

ustalenia oceny. Zastrzeżenia te składane są na pismie do dyrektora szkoły w terminie nie 

późniejszym niż 2 dni robocze od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

 

17. Na klasyfikację końcową składają się oceny: 

a) roczne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej 

b) roczne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych; 

c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

 

18. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał 

pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz przystąpił do sprawdzianu w klasie szóstej. 

 
 

§4 

 

1. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania w klasach  IV-VI: 

 
Ocena wzorowa: 

 
Uczeń spełnia wszystkie wymagania określone w treści oceny bardzo dobrej oraz ponadto: 

a) wzorowo wypełnia swoje obowiązki; 

b) swą postawą wyraźnie wznosi się ponad poziom ogólnie przyjętych norm zachowania 

w klasie i w szkole; 

c) jest przykładem dla innych, inspiruje wszystkich do pozytywnych zachowań; 

d) wykazuje inicjatywę w różnych działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

e) potrafi samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia; 

f) dba o dobre imię szkoły; 

g) godnie reprezentuje szkołę na zawodach i konkursach; 

h) jego postawę cechuje dojrzałość społeczna adekwatna do jego wieku. 

 



 

Ocena bardzo dobra: 

 
Uczeń spełnia wszystkie wymagania określone w treści oceny dobrej oraz ponadto: 

i) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na lekcjach; 

j) nie spóźnia się na lekcje; 

k) starannie przygotowuje się do zajęć  i czynnie w nich uczestniczy; 

l) bierze udział w międzyszkolnych konkursach i zawodach; 

m) uczestniczy w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

n) jest inicjatorem pozytywnych działań w klasie; 

o) sumiennie i terminowo wywiązuje się ze wszystkich powierzonych mu zadań 

związanych z życiem klasy, szkoły i środowiska; 

p) zachowuje się z szacunkiem zarówno do koleżanek i kolegów jak też osób dorosłych; 

q) gotowy jest nieść pomoc innym; 

r) jest prawdomówny i odpowiedzialny za swoje czyny; 

s) cechuje go kultura słowa: stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgaryzmów. 

 

Ocena dobra: 

 

Uczeń: 

a) dba o zdrowie własne i kolegów; 

b) dba o higienę osobistą, estetykę ubioru i schludny wygląd; 

c) troszczy się o estetyczny wygląd klasy, szkoły i środowiska; 

d) szanuje mienie własne i społeczne; 

e) wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości intelektualnych; 

f) jest dobrze przygotowany do lekcji, systematycznie odrabia prace domowe; 

g) wypełnia wszystkie obowiązki uczniowskie zgodnie ze statutem szkoły; 

h) bierze udział w pracach społecznych; 

i) jego zachowanie i kultura osobista nie budzą zastrzeżeń. 

 

Ocena poprawna: 

 

Uczeń: 

a) sporadycznie zdarza mu się naruszać zasady dyscypliny na terenie klasy i szkoły; 

b) opuścił nie więcej niż jeden dzień bez usprawiedliwienia; 

c) nie ulega nałogom i nie używa wulgaryzmów; 

d) zachowuje niekonfliktowe relacje koleżeńskie; 

e) otrzymuje sporadyczne uwagi ze strony nauczycieli; 

f) nie bierze aktywnie udziału w życiu klasy i szkoły; 

 

Dopuszczalne są sytuacje niedoskonałości zachowania w wymienionych zakresach, lecz 

ocenę poprawną zachowuje się wtedy, gdy kontrolowanie i korygowanie zachowań ucznia 

przez nauczyciela przynosi rezultaty w postaci pozytywnych zmian zachowania. 

 

Ocena nieodpowiednia: 

 

Uczeń: 

a) często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia i spóźnia się na lekcje; 

b) niszczy mienie szkolne; 

c) wykazuje lekceważący stosunek do nauki; 



d) nie stosuje się do regulaminu szkolnego; 

e) jego zachowanie jest źródłem konfliktów wewnątrzgrupowych lub narusza godność 

jednostki; 

f) demonstruje postawę arogancji i lekceważenia w stosunku do osób dorosłych i 

kolegów; 

g) używa wulgaryzmów; 

h) nie dba o swój estetyczny wygląd. 

 

Ocena naganna: 

 

Uczeń: 

a) w sposób rażący narusza statutowe obowiązki uczniowskie; 

b) stosuje używki w postaci papierosów, alkoholu, narkotyków lub innych substancji 

psychoaktywnych; 

c) wszedł w konflikt z prawem ( kradzieże, włamania, wyłudzanie pieniędzy, 

uczestnictwo w bójkach). 

 

2. O ocenach klasyfikacyjnych zachowania uczeń powiadamiany jest najpóźniej na tydzień 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przez wychowawcę na godzinie 

wychowawczej. Rodzice powiadamiani są przez wychowawcę na zebraniu klasowym lub 

podczas indywidualnych spotkań z rodzicami 

 

3. W przypadku oceny nagannej uczeń i jego rodzice powiadamiani są co najmniej na 

miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Powiadomienie jest na 

piśmie potwierdzonym podpisem rodziców, które nauczyciel przechowuje do końca roku 

szkolnego lub w przypadku utrudnionych kontaktów z rodzicami – listem poleconym.  

 

4. Przy ustaleniu oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod uwagę: 

a) samoocenę ucznia, 

b) ocenę ucznia przez zespół klasowy, 

c) stanowisko członków rady pedagogicznej. 

Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna. 

 

5. Uczeń, który chciałby otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę zachowania 

składa do wychowawcy pisemny wniosek  w tej sprawie w ciągu trzech dni od dnia 

uzyskania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania z następującymi zastrzeżeniami: 

a) ocena może być podwyższona o jeden stopień. 

b) do wniosku uczeń dołącza plan działań, jakie będzie podejmował w okresie do 

ostatecznego wystawienia oceny zachowania w celu podwyższenia tej oceny. 

Plan powinien zawierać konkretne zadania, sposoby ich realizacji, terminy i 

oczekiwane wyniki. 

c) wychowawca klasy po przeanalizowaniu zatwierdza plan do realizacji. 

d) uczeń otrzymuje wyższą ocenę gdy zrealizował wszystkie zaplanowane 

działania i jego zachowanie poprawiło się. 

e) dokumentację z powyższej procedury przechowuje wychowawca do końca 

roku szkolnego. 

 

 



§5 

 

1. Pierwsze półrocze roku szkolnego trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia 

ustalonego przez radę pedagogiczną, nie dłużej jednak niż do 31 stycznia danego roku 

szkolnego. 

 

2. Świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę na koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, 

który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał średnią arytmetyczną  ocen 

co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Rodzice ucznia, który 

otrzymał świadectwo z wyróżnieniem otrzymują list gratulacyjny. Uczeń otrzymuje 

nagrodę książkową lub dyplom za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce na koniec 

roku szkolnego, jeżeli średnia arytmetyczna ocen klasyfikacyjnych lub końcowych 

jest co najmniej 4,5 oraz ocena zachowania jest co najmniej bardzo dobra. 

  

3. Uczeń nie uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej w przypadku uzyskania  

w klasyfikacji rocznej trzech lub więcej ocen niedostatecznych.  

 

4. Do średniej ocen jest wliczana ocena z religii oraz z przedmiotu dodatkowego. 

 

5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim 

otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną ocenę klasyfikacyjną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IV 

 

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
 

§ 1 

1. Organami szkoły są: 

- dyrektor szkoły, 

- rada pedagogiczna, 

- rada rodziców, 

- samorząd uczniowski. 

§ 2 

 

1. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły regulują odrębne przepisy. 

 

2. Dyrektor szkoły: 

a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na  

    zewnątrz; 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole w 

zakresie ewaluacji, kontroli i wspomagania; 

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  

    psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne; 

d) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w     

    obwodzie szkoły; 

e) realizuje uchwały rady pedagogicznej; 

f) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący; 

g) opracowuje plan finansowy szkoły i dysponuje środkami określonymi w planie finansowym 

szkoły, ponosząc odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

h) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne  

   wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje  

   o działalności szkoły; 

i) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów zgodnie z odrębnymi   

   przepisami; 

j) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły do 30 kwietnia każdego roku; 

k) dba o powierzone mienie; 

l) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

ł) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli; 

m) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

n) przestrzega postanowień statutu; 

o) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w uzasadnionych sytuacjach na 

podstawie odrębnych przepisów; 

p) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim; 

r) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły; 

s) do 15 czerwca każdego roku podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw 

podręczników; 

t) na wniosek nauczycieli i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną dopuszcza do użytku 

szkolnego programy nauczania; 

u) wydaje decyzje w sprawie realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego poza szkołą; 

w) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły; 

y) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 



z) podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku 

szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w nowym roku szkolnym; 

aa) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu 

używania tych podręczników lub materiałów; 

ab) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności 

związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami; 

ac) organizuje zajęcia dodatkowe, do których zalicza się: 

- zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

- zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 

- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

- zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

ad) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia.  

 

3. Dyrektor decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych; 

c) występowania z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla  

nauczycieli oraz pozostałych pracowników; 

d) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po  

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych  

przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 

4. Dyrektor szkoły współpracuje z innymi organami szkoły oraz działającymi na terenie szkoły 

związkami zawodowymi. 

 

5. Dyrektor szkoły wypełnia zakres obowiązków przydzielonych przez organ prowadzący  

szkołę. 

 

 

§ 3 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe działania 

    dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

 

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

 

4. Szczegółowe zasady dotyczące pracy rady pedagogicznej określa odrębny regulamin. 

 

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

a) przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzenie po  

    zaopiniowaniu przez radę rodziców; 



b) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów; 

d) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania; 

e) wyrażanie zgody na przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

f) uchwalanie warunkowej promocji ucznia; 

g) podjęcie uchwały o promowaniu ucznia klas I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej w ciągu roku szkolnego; 

h) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich  

    przez radę rodziców; 

i) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym; 

j) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

kuratorium lub dyrektora szkoły w celu doskonalenia pracy szkoły. 

 

6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych; 

b) plan finansowy szkoły; 

c) przydział godzin dydaktycznych i innych czynności dla nauczycieli; 

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

e) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

f) wnioski o dopuszczenie programów nauczania w szkole w danym roku szkolnym; 

g) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

h) szkolny zestaw programów nauczania; 

i) powierzenie stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata lub do konkursu nikt 

się nie zgłosił; 

j) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora; 

k) program wychowawczy szkoły 

l) program profilaktyki; 

ł) w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły; 

m) ustalenia dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych; 

n) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w danym roku szkolnym; 

o) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka 

obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 

program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

 

7. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. 

 

8. Rada pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do organu 

prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły. 

 

9. Rada pedagogiczna deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły. 

 

10. Nauczyciel ma prawo wyboru programu nauczania, może ponadto opracowywać programy 

własne. Tryb dopuszczania programów do użytku szkolnego regulują odrębne przepisy. 

 



 

§ 4 

 

1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

2. Władzami samorządu są: 

 - na szczeblu oddziału: samorządy klasowe, 

 - na szczeblu szkoły: samorząd uczniowski. 

 

3. Do zadań samorządu szkolnego należy: 

a) przygotowanie projektów regulaminu samorządu szkolnego; 

b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i  

    sposobem ich wykonania; 

c) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu szkolnego; 

d) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły; 

 

4. Samorząd szkolny może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski             

   i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania   

   podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania; 

b) prawo do znajomości kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów; 

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

d) prawo do organizowania życia szkolnego w porozumieniu z innymi organami szkoły; 

 

5. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu szkolnego. 

 

6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie  

    samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

 

 

§ 5 

 

1. W szkole może działać rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.  

 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego oddziału, wybranym 

w głosowaniu tajnym przez ogół rodziców danego oddziału. Wybory do rady rodziców 

przeprowadza się do 30 września danego roku szkolnego. 

 

3. Rada rodziców do udziału w swoich pracach, po uzgodnieniu z dyrektorem może zaprosić 

inne osoby. 

 

4. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok. 

 

5. Rada rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, zastępcę, 

skarbnika i sekretarza. 

 

6. Zebrania plenarne rady rodziców odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej niż 

dwa razy w roku szkolnym. Zebrania są protokołowane. Księga protokołów rady rodziców 

znajduje się u sekretarza. 

 



7. Rada rodziców opracowuje regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  

     ze statutem szkoły. 

 

8. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań  

  zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do  

  organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności: 

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji  

    celów i zadań szkoły; 

b) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy; 

c) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad  

   użytkowania tych funduszy; 

d) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do: 

 - znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie, 

 - uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów  

   lub trudności, 

 - znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

 - uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

 - wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, 

 - wyrażania i przekazywania na piśmie opinii o pracy nauczyciela w związku z oceną jego  

   dorobku zawodowego za okres stażu. 

 

9. Do kompetencji rady rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 

uczniów, realizowanego przez nauczycieli; 

b) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści 

i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności  kształcenia lub wychowania; 

d) opiniowanie projektu planu finansowego opracowanego przez dyrektora szkoły; 

e) podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania funduszy rady rodziców; 

f) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkoły; 

g) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych), a w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność  

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

h) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; 

i) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

j) występowanie rady oddziałowej rodziców z wnioskiem do dyrektora szkoły o niedzielenie 

oddziału klas I-III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o 1 lub 2 w trakcie roku szkolnego. 

 

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

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w punktach 9 a) i 9 

b), programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

 



                                                               § 6 

 

1. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących 

działalności szkoły poprzez: 

a) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych; 

b) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły; 

c) informowanie o działaniach podjętych przez dyrektora szkoły. 

 

2. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami 

prawa lub interesem szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V  

                                         PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

      § 1 uchylony  

 

§ 2 

1. Uczeń ma prawo do: 

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

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i 

poszanowanie jego godności; 

c) poszanowanie swej godności, przekonań i własności; 
 

d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

f) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 

g) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki; 

h) wpływu na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w szkole; 

i) nauki religii w szkole; 

j) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;  

k) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich  

problemów oraz uzyskiwanie od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;  

1) zgłaszanie władzom szkolnym, nauczycielom, przedstawicielom samorządu szkolnego  

i radzie rodziców wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw uczniowskich 

oraz uzyskania informacji o sposobie ich załatwienia;  

ł) korzystania z opieki lekarskiej sprawowanej przez publiczną służbę zdrowia;  

m) korzystania z wycieczek, kolonii, obozów i innych form wypoczynku organizowanych 

przez szkołę; 

n) uczestnictwa w pracach kół zainteresowań i innych form pozalekcyjnych; 

o) odpoczynku w czasie przerw między lekcyjnych, 

p) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów, 

r) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

s) uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie; 

t) bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z 

harmonogramem MEN. 

2. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową i pod opieką wychowawcy 

organizować imprezy klasowe i szkolne. 

3. Uczeń, w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno-

pedagogiczną ma prawo do nauczania indywidualnego w domu. 

4. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy 



lub samorządu klasowego - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną jak i 

chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań. 

5. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy socjalnej przyznawanej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

6. Na okres przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich nie zadaje się prac domowych. 

§ 3 

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

a) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować i współtworzyć jej tradycje; 

b) dbać o czystość mowy ojczystej; 

c) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

d) szanować i chronić przekonania i własność innych osób; 

e) przeciwstawiać się przejawom brutalności; 

f) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów; 

g) dbać o dobro, ład i porządek w szkole; 

h) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić 

starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu; 

i) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich 

przeznaczenia; 

j) zostawiać okrycie wierzchnie w szatni i zmieniać obuwie; 

k) punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne;  

l) pilnie i systematycznie uczyć się; 

ł) przynosić do szkoły książki i przybory szkolne a także potrzebne pomoce i materiały na 

lekcje takie, jak: muzyka, plastyka, technika; 

m) stosować właściwy strój na zajęciach wychowania fizycznego; 

n) okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz innym osobom 

starszym; 

o) być prawdomównym i wykonywać przyjęte zobowiązania;  

p) być koleżeńskim, otaczać opieką młodszych i słabszych, bronić pokrzywdzonych;  

r) współdziałać w kształtowaniu przyjaznej atmosfery w klasie i w szkole;  

s) szanować pracę rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i swoich kolegów; 

 t) chronić przyrodę i dbać o środowisko naturalne: 

 u) dbać o higienę osobistą a także czystość i schludność ubrania. 

 

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

    O zauważeniu takich środków na terenie szkoły należy niezwłocznie powiadomić   

    nauczyciela. 

 

3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych   

      pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę materialną odpowiedzialność ponosi uczeń, który ją  

     wyrządził lub grupa uczniów przebywających w miejscu jej dokonania. 

 

4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po 

      skończonych zajęciach. 

 

5. Nie wolno przebywać uczniom w szatni dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży i obuwia. 



 

6.Uczniowie nie mogą podczas przerw wychodzić poza teren szkoły. 

 

7. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica. 

 

8. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do 

     szkoły. Jeżeli nie zrobi tego, wychowawca uzna nieobecność jako nieusprawiedliwioną. 

 

9. Posługiwanie się telefonem komórkowym na terenie szkoły jest możliwe tylko 

      w szczególnie ważnych przypadkach, z zachowaniem następujących zasad: 

- w czasie lekcji telefon musi być wyłączony i schowany, 

- w budynku szkoły i na jej terenie obowiązuje zakaz fotografowania oraz nagrywania 

dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, 

- za zaginięcie telefonu szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

 

10. W przypadku złamania przez ucznia zasad korzystania z telefonu komórkowego na terenie 

       szkoły wychowawca zatrzymuje telefon i oddaje go rodzicom ucznia.W przypadku    

       ponownego złamania zasad telefon zostaje zatrzymany do końca roku szkolnego u  

       dyrektora szkoły. 

 

§ 4 

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

- uroczystości szkolnych, 

- grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, 

- imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzje podejmie wychowawca klasy lub rada 

pedagogiczna. 

 

2. Przez strój galowy należy rozumieć: 

a) dla dziewcząt: biała bluzka i czarna spódnica, 

b) dla chłopców: biała koszula czarna kamizelka i czarne spodnie, 

c) do stroju galowego przypięta jest tarcza szkoły. 

§ 5 

1. Za rzetelną naukę i wzorowa postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę            

uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

- pochwałę wychowawcy wobec klasy, 

- pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli, 

- list pochwalny do rodziców, 

- dyplom uznania, 

- nagrodę książkową, 

- nagrodę rzeczową, 

- świadectwo z wyróżnieniem. 

 

2. Znaczące osiągnięcia ucznia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych 

    odnotowuje się na świadectwie szkolnym. 

 

 



§ 6 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego 

poprzez: 

- upomnienie wychowawcy klasy, 

- upomnienie lub nagana dyrektora szkoły, 

- zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych, 

- wykonanie w czasie poza lekcjami pracy na rzecz szkoły, 

- przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty. 

2. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły w przypadku  gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na 

postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy: 

   - notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane  

   w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów, 

   - zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażając zdrowiu i życiu innych 

uczniów,  

   - dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie. 
 

3. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu 

szkolnego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni 

od dnia uzyskania kary. 

4. Dyrektor w porozumieniu z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej 

i samorządu szkolnego rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni i postanawia: 
 

- oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie, 

- odwołać karę, 

- zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

   Od decyzji podjętej przez dyrektora odwołanie nie przysługuje. 

5. Spory między uczniem lub rodzicem (opiekunem) a nauczycielem rozstrzyga dyrektor 

szkoły. 

6. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub 

zastosowanej wobec niego karze. 

§ 7 

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice     

i uczniowie. 

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej. 

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

i nauczyciele. 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

 

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI 

 

§ 1 

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

problemowo-zadaniowe. Zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 
 

- ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, 

- zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania 

decyzji w sprawie wyboru programu nauczania, 

- wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

- organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających pracę, 

- współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia, 

- wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych        

i eksperymentalnych programów nauczania, 

- udzielanie wsparcia uczniom posiadającym specyficzne trudności edukacyjne 

oraz uczniom zdolnym. 

- analizę wyników sprawdzianu, 

- analizę wyników klasyfikacji i promocji, 

- analizę bieżących postępów w nauce, 

- analizę działań wychowawczych, 

- analizę realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego, 

- przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej, 

- opracowywanie zmian w statucie, 

- przeprowadzanie diagnozy dzieci w wieku 5 i 6 lat  

- przeprowadzanie diagnozy wstępnej w kl. IV z jęz. polskiego, matematyki i jęz. angielskiego, 

- opracowywanie koncepcji pracy szkoły, 

- opracowywanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

- opracowywanie tyodniowego planu zajęć, 

- przygotowywanie uroczystości szkolnych, 

- organizowanie wycieczek, 

- wybór programów nauczania, 

- wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych z danego 

przedmiotu. 

§ 2 

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



2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do: 
 

- znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie          

  i szkole; 

- znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz  

  przeprowadzania egzaminów; 

- uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i  

  zachowaniu; 

- uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

- współpracy z zespołem do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej powołanym dla   

  ich dziecka na mocy odrębnych przepisów, 

- wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu szkołę jak też organowi sprawującemu  

  nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii na temat pracy szkoły i nauczycieli. 

§ 3 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny 
za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do: 
 

- prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego; 

- odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

- dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny; 

- wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań; 

- bezstronności i obiektywizmu w ocenie postępów w nauce i zachowania uczniów oraz  

  sprawiedliwego traktowania; 

- udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 

- doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy. 

§ 4 

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

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

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę 

możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,            

a w szczególności: 
 

- stwarzanie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

- inspirowanie działań zespołowych uczniów; 

- podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.4: 

a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków; 

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



 

- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

- ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych; 
 

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

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

indywidualna opieka; 

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
 

- poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

- współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych, 

- włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły; 
 

e) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje 

odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie   

z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

f) organizuje spotkania z rodzicami na temat postępów w nauce i zachowania ich dzieci. 
 

6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy. 

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 
strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w 
tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VII 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 1 

 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania. 

 

2. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 26 uczniów. 

 

3. W przypadku małej liczby uczniów danej klasy dopuszcza się tworzenie oddziału klas 

łączonych. 

 

4. W szkole tworzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania 

przedszkolnego. 

 

§ 2 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone  

w systemie klasowo – lekcyjnym. 

 

2. Lekcja trwa 45 minut. 

 

3. Zajęcia w oddziale przedszkolnym trwają 60 minut. 

 

4. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu przeznaczonego na  

te zajęcia, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel. 

 

5. Lekcje religii prowadzone są dla uczniów, których rodzice to zadeklarują. Deklaracja 

może być ustna i nie musi być ponawiana  w kolejnym roku szkolnym, może być 

natomiast zmieniona. 

 

6. Zasady organizowania nauki religii regulują odrębne przepisy. 

 

 

§ 3 

 

1. Organizacja zajęć dodatkowych: 

a) zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych, poza 

systemem klasowo-lekcyjnym; 

b) zajęcia dodatkowe organizowane są z godzin do dyspozycji dyrektora, godzin z Art. 42 

Karty Nauczyciela oraz w ramach posiadanych środków finansowych; 

c) zajęcia dodatkowe mogą być obowiązkowe dla danego oddziału, a ocena z tych zajęć 

odnotowana jest na świadectwie szkolnym. 

 

2. W szkole zatrudniony jest logopeda. 

 



3. Logopeda zajmuje się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy,  profilaktyką oraz 

terapią zaburzeń mowy. 

  

4.  Do zadań logopedy szkolnego należy: 

- przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów, 

- diagnozowanie logopedyczne, 

- organizowanie pomocy logopedycznej, 

- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej, 

- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji, 

- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli. 

 

5. W szkole zatrudniony jest psycholog. 

 

6. Psycholog otacza opieką wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci mających trudności w nauce lub sprawiających 

problemy wychowawcze. 

 

7. W szczególności do zadań psychologa należy: 

a) współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń rozwojowych, zapobiegania 

zaburzeniom zachowania, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej, 

b) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci, 

c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, 

d) współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców, 

e) prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli, 

f) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

8. Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wykonuje każdy wychowawca 

w swojej klasie na bieżąco. 

§ 4 

 

1. Szczegółową organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia 

każdego roku, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 

 

3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i 

nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia        

i higieny pracy. 

 



4. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

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

 

 

§ 5 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli,  

uczniów i rodziców. Służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia poprzez gromadzenie i udostępnianie książek, czasopism, programów 

komputerowych, filmów edukacyjnych. Przygotowuje do korzystania z innych typów 

bibliotek poprzez nawiązywanie współpracy z nimi oraz do korzystania z różnorodnych 

źródeł informacji poprzez udostępnianie w bibliotece stanowiska komputerowego z dostępem 

do internetu. 

 

2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają korzystanie z niej podczas zajęć szkolnych lub po  

    ich zakończeniu. 

 

3. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma, publikacje i inne) 

oraz dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe). 

 

4. Biblioteka stosując właściwe sobie środki i metody pełni funkcję: 

a) kształcąco-wychowawczą poprzez: 

- rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie            

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

- tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji                  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

- udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym 

b) kulturalno-rekreacyjną poprzez: 

- kształcenie kultury czytelniczej, 

- organizowanie różnorodnych działań  rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

- uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 

 

5. Zakres obowiązków nauczyciela – opiekuna biblioteki: 

a) koordynowanie pracy biblioteki: 

- opracowanie planu działalności biblioteki, 

- odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki, 

- sporządzanie planu zakupu książek, 

- sprawozdania z pracy biblioteki zawierające ocenę czytelnictwa w poszczególnych klasach 

b) praca pedagogiczna: 

- rozmowy z czytelnikami o książkach, 

- poradnictwo w wyborze książek, 

- prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i medialnego, 

- prowadzenie różnych form informacji wizualnych o książkach 

c) praca  organizacyjna: 

- gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja, 

- selekcja zbiorów i ich konserwacja, 

- udostępnianie zbiorów, 

- wydzielenie księgozbioru podręcznego. 



 

6. W bibliotece udostępnia się uczniom bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne oraz 

materiały ćwiczeniowe zgodnie z harmonogramem MEN. 
 

 

 

 

 

§ 6 
 

Określa się zasady funkcjonowania oddziału wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 

od 3 do 6 lat: 

 

1. Oddział realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz   

przepisach  wydanych na jej podstawie. W oddziale realizowana jest podstawa programowa 

wychowania przedszkolnego. 

 

2. Do oddziału uczęszczać może maksymalnie 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

 

3. Dziecko, które nie ukończyło 3 lat może uczęszczać do tego oddziału, jeżeli są  

wolne miejsca i jest ono wystarczająco samodzielne. 

 

4. Oddział funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 16.00.  

Terminy przerw w pracy oddziału ustala organ prowadzący. 

 

5. uchylony 

 

6. Rada Gminy w Belsku Dużym ustala wysokość opłat za pobyt dziecka  

    w oddziale wychowania przedszkolnego. Pieniądze pochodzące z wpłat rodziców,  

    dokonywanych do 15 każdego miesiąca, stanowić będą dochody własne gminy Belsk  

    Duży. Realizacja  podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach          

    od 8.00-13.00 jest bezpłatna. 

 

7. Wyżywienie w oddziale wychowania przedszkolnego zapewni firma  

    cateringowa. 

 

8. Wysokość dziennej stawki żywieniowej jest negocjowana z firmą cateringową,  

    zaś opłaty za wyżywienie należy dokonać do 15. każdego miesiąca. 

 

9. W czasie zgłoszonej osobiście lub telefonicznie nieobecności dziecka  

    (najpóźniej do godz. 7.00 pierwszego dnia nieobecności) opłaty za posiłki  

    w tych dniach nie będą naliczane. 

 

10. Nauczyciele zatrudnieni w oddziale wychowania przedszkolnego muszą posiadać  

      wymagane kwalifikacje. Zakres zadań nauczycieli oddziału przedszkolnego: 

- realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 

- współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania i nauczania dzieci; 

- respektowanie prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, 

jego zachowania i rozwoju; 



- planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i odpowiadanie za jej jakość; 

- prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

- przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej dzieci pięcioletnich zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

- współpraca ze specjalistami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opieki 

zdrowotnej; 

- prowadzenie zajęć dydaktycznych w czasie dostosowanym do możliwości rozwojowych 

dzieci; 

- zapewnienie opieki dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu; 

- organizowanie zebrań z rodzicami co najmniej dwa razy do roku; 

- spotkania indywidualne z rodzicami w miarę zachodzących potrzeb; 

- organizowanie zajęć otwartych dla rodziców; 

- pedagogizacja rodziców; 

- prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców; 

- organizowanie wystaw prac dzieci. 

 

11. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Koszt zajęć dodatkowych  

      pokrywają rodzice. 

 

12. Dzieci są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi  

      przepisami. 

 

13. W oddziale przedszkolnym zatrudnia się pomoc nauczyciela. 

 

14. Określa się szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców: 

a) rodzic lub prawny opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola i oddaje pod opiekę 

nauczyciela 

b) dziecko odbierane jest z przedszkola do godz. 1600 przez rodzica lub prawnego opiekuna 

lub osobę pełnoletnią pisemnie upoważnioną. 

 

15. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia 

dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku: 

a) nieregularnego uiszczania przez rodziców odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu 

(zaleganie z opłata przez miesiąc); 

b) nie obierania dziecka przez rodziców w wyznaczonych godzinach; 

c) nie zgłoszenia na paśmie nieobecności dziecka trwającej 1 miesiąc. Dyrektor szkoły 

zobowiązany jest do udzielenia rodzicom informacji o trybie odwołania się w przypadku 

skreślenia dziecka z listy. 

 

16. Tryb skreślenia dziecka z listy obejmuje: 

- ustne powiadomienie, 

- powiadomienie na piśmie poleconym, 

- poinformowanie o możliwości odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

nad szkołą. 

 

17. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do oddziałów przedszkolnych   po 

przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i lekarza określającego ich 

poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia. 



 

   

§ 7 

 

1. Zmiany w statucie wprowadzone są uchwałą rady pedagogicznej. 
 

 


