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Rozdział 1 
Nazwa i typ Szkoły 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim zwana dalej „Szkołą” jest publiczną 
ośmioletnią Szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.  

2. Szkoła używa nazwy: 

„Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim” 

oraz pieczęci 

S Z K O Ł A   P O D S T A W O W A 
i m .  K a r d y n a ł a  S t e f a n a  W y szy ń s k ie g o  
W  G R U S Z O W I E  W I E L K I M  
Gruszów Wielki 210, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 
NIP:871-17-33-250;REGON:001201433 tel/fax.(14) 64239-39 
www.spgruszow.pl; e-mail: spgruszow@wp.pl 
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ustalona nazwa jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach 

 

3. Siedzibą Szkoły jest budynek położony w Gruszowie Wielkim nr 210. 

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Dąbrowa Tarnowska. Rada Gminy i Urząd Gminy mają siedzibę w 
Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Rynek 34, która przekształciła Publiczną Szkołę Podstawową w Gruszowie Wielkim 
uchwałą Rady Miejskiej XXXII/449/17 z dnia 11 września 2017 roku. w ośmioletnią Szkołę podstawową z oddziałami 
gimnazjalnymi  

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty. 

6. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Dąbrowa Tarnowska. 

7. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

8. Szkoła jest placówką feryjną. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są przez pięć dni w tygodniu, od 
poniedziałku do piątku. 

9. Szkoła ma ustalony obwód szkolny Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/370/17 załącznik nr 1 z dnia 24 marca 2017 
r.  

10. W Szkole Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim prowadzone są oddziały 
przedszkolne. Zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych określają zapisy Rozdziału 9. 

§ 2 

1. Statut Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim im. kardynała Stefana Wyszyńskiego opracowany został na 
podstawie art. 98 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.z2017r., poz.59), w związku z art. 322 
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
60); 

2. Statut respektuje przepisy prawa, zobowiązania wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz zasady zawarte w naukach pedagogicznych. 

3. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Szkole- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie 
Wielkim 

2) Karcie Nauczyciela - – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi zmianami); 

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Gruszowie Wielkim; 

4) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Gruszowie 
Wielkim im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim; 

5) Samorządzie uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim; 

6) Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono 
jeden z oddziałów w szkole; 

7) Rada Rodziców- Należy przez to rozumieć przedstawiciela Rady Oddziałowej z każdego oddział Szkoły 
Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim; 
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8) Rada Oddziałowa - należy przez to rozumieć tzw. „trójki klasowe”, Czyli troje rodziców wybranych w tajnych 
wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału; 

9) Nauczycielu specjaliście – należy przez to rozumieć nauczyciela specjalistę, który współorganizuje nauczanie 
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

10) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Gruszowie Wielkim; 

11) Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim; 

12) Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców a także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

13) Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim im. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim; 

14) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Dąbrowa Tarnowska; 

15) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty; 

16) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) z późniejszymi zmianami; 

17) Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2017 r. poz. 59) z późniejszymi zmianami. 

Rozdział 2 
Cele i zadania Szkoły 

§ 3 

1. Kształcenie w Szkole trwa osiem lat i składa się z: 

1) I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna; 

2) II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV–VIII. 

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

3. Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i 
szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 
bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

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

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

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

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

6) ukazywanie wartości wiedzy, jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w 
sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

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

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego 
naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 
odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania 
własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

§ 4 

1. Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków 
ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.  

2. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i 
potrzeby edukacyjne ucznia.  

3. Do zadań Szkoły w celu realizacji zadań określonych w systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych 
wydanych na jej podstawie należy w szczególności: 



Statut Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim 

-4- 

1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły 
podstawowej poprzez: 

a) stosowanie aktualnych metod w procesie nauczania, 
b) efektywne wykorzystanie przez nauczycieli urządzeń multimedialnych, pomocy dydaktycznych itp.; 
c) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych; 

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych i przerw 
międzylekcyjnych; 

3) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających 
eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój 
we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów 
adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy 
lub przyspieszony; 

5) umożliwienie absolwentom dalszej kontynuacji nauki poprzez: 

a) stwarzanie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, 
b) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, 

6) umożliwienie zdobywania przez uczniów umiejętności niezbędnych dla funkcjonowania w kolejnych etapach 
edukacyjnych i w życiu dorosłym takich jak: 

a) umiejętność uczenia się,  
b) umiejętność planowania działań i własnego rozwoju, 
c) umiejętność sprawnej komunikacji, 
d) umiejętność współpracy z innymi, 

7) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, 
stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia poprzez: 

a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów Szkoły, 
b) systematyczne diagnozowanie i mierzenie jakości pracy Szkoły, 
c) realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego, 

8) sprawowanie opieki nad uczniami, w tym niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb poprzez: 

a) organizowanie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-sportowych, 
aktywnej turystyki; zgodnie z zainteresowaniami uczniów; 

b) umożliwianie spożywania posiłków, 
c) znoszenie barier architektonicznych, 
d) sprawowanie opieki podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych 
e) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

9) zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych 
technologii; 

10) kształtowanie postaw zdrowotnych, w tym wdrożenia do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia 
własnego i innych osób; 

11) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów; 

12) zapewnienie uczniom opieki podczas zajęć zorganizowanych poza jej terenem. Szczegółowe zasady 
organizacji zajęć, wycieczek i wyjść organizowanych poza Szkołą określa „Regulamin wycieczek SP im. kard. 
S.Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim”. 

13) organizowanie zajęć doradztwa zawodowego; 

14) współpracę z parafią, instytucjami kultury, jednostkami samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, Policją, 
Strażą Pożarną, Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną. 

15) organizowanie obchodów świąt państwowych, patriotycznych; 

16) organizowanie imprez środowiskowych: Wigilia, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień 
Patrona i innych wg potrzeb; 

17) organizowanie wolontariatu, akcji charytatywnych; 

18) wskazywanie roli biblioteki w procesie kształcenia i wychowania oraz kształtowanie kompetencji czytelniczych; 

19) organizowanie turniejów, konkursów przedmiotowych; 

20) realizowanie projektów, programów profilaktycznych, zdrowotnych itp.;  
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Rozdział 3 
Organy Szkoły 

§ 5 

Organami Szkoły są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski. 

§ 6 

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący. 

2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają przepisy Prawa Oświatowego. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących 
nauczycielami. 

4. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem §6,ust.5;  

3) przedstawia do dnia 31 sierpnia każdego roku Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego; 

4) opracowuje arkusz organizacyjny, który zatwierdza organ prowadzący Szkołę; 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, jeżeli są zgodne z 
prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący;  

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i 
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, 
finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; 

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 
organizowanych przez Szkołę; 

8) współdziała ze Szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 
organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły; 

10)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;  

11)  planuje, organizuje i koordynuje udzielaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną uczniowi w szkole oraz 
niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkusza organizacyjnego Szkoły, informuje na piśmie 
rodziców uczniów lub uczniów pełnoletnich o ustalonych formach, sposobach i okresach udzielanej pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej oraz o wymiarze godzin poszczególnych form pomocy; 

12) współpracuje z higienistką szkolną i instytucjami służby zdrowia sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną 
nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej 
opieki;  

13)  corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały 
ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym;  

14)  dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii 
Rady Pedagogicznej; 

15) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza Szkołą; 

16)  dba o powierzone mienie; 

17)  wydaje polecenia służbowe; 

18)  dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

19)  mianuje nauczycieli; 

20)  kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia 
na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego; 

21) rozpatruje skargi i wnioski; 

22)  rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,  

23) przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów; 

24)  współpracuje z Radą Rodziców, jeśli uchwała Rady Rodziców nie jest zgodna z prawem lub ważnym interesem 
Szkoły, zawiesza jej wykonanie; 

25)  współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

26)  podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi 
przepisami; 

27) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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28) zapewnia właściwy obieg informacji w Szkole; 

29) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy; 

30) określa zakres czynności dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w Szkole; 

31) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ośmioklasisty przeprowadzonego w Szkole; 

32) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;  

33) przewodniczy Radzie Pedagogicznej. 

34) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;  

35) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły; 

36) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”; 

37) wykonuje inne czynności wynikające z ustawy o systemie oświaty, „Karta Nauczyciela”, przepisów 
wykonawczych do tych ustaw; 

38) realizuje zarządzenia organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

39) zapewnienia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;  

40) w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 
b) organ prowadzący Szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji; 

5. W przypadku, gdy Dyrektorem jest osoba niebędąca nauczycielem sprawowanie nadzoru pedagogicznego realizuje 
WiceDyrektor. 

§ 7 

1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”, która jest organem kolegialnym Szkoły w 
zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej w szczególności należy: 

1) zatwierdzanie planu pracy Szkoły; 

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

3) ustala zasady wewnątrzszkolnego oceniania; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów 
przez Radę Rodziców; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły; 

7) występuje z umotywowanym wnioskiem do Dyrektora lub organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska 
kierowniczego w szkole; 

8) zatwierdza wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę; 

9) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

10) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły; 

11) uchwala regulaminu swojej działalności; 

12) Przygotowuje projekty Statutu Szkoły, jego zmian i uchwala je; 

13) Wyrażanie zgody lub wnioskowanie za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, o udział w zebraniu rady 
przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły lub placówki; 

14) Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego 
stroju; 

15) Wybiera przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 
pracy. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego Szkoły; 

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

4) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego; 

5) program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-09-2017&qplikid=4186#P4186A7


Statut Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim 

-7- 

6) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

7) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest 
działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. 

8) kandydatów na stanowiska kierownicze w Szkole. 

9) Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

10) zestaw podręczników  i materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w szkole; 

11) powierzenie i odwołanie nauczyciela na/ze stanowiska kierowniczego w szkole. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor 

5. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie uchwał. Uchwały podejmowane 
są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej. 

6. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady 
Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za 
zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w 
szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

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

8. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są w miarę bieżących potrzeb a także przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 
szkolnych.  

9. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora 
Szkoły, organu prowadzącego Szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej; 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

11. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób 
głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady 
określa ,,Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Gruszowie Wielkim”.  Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem. 

§ 8 

1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach 
przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

2. W wyborach, o których mowa w ust.1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na 
pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny szkoły; jeżeli rada 
rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną 
w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły  

2) deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. 

3) występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

4) pozyskuje środki finansowe na cele wsparcia działalności statutowej szkoły (z dobrowolnych składek rodziców 
oraz innych źródeł). Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin. Fundusze te mogą być 
przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku 
bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 
upoważnienie udzielone przez radę rodziców; 

5) wnioskowanie o powołanie Rady Szkoły 

6) deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły. 

7) Udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu 

8) Działa na rzecz poprawy bazy Szkoły 

4. Rada Rodziców opiniuje w szczególności: 

1) ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

2) podjęcie działalności przez organizacje i stowarzyszenia; 

3) projekt planu finansowego oraz planu organizacyjnego Szkoły składanego przez Dyrektora; 

4) wzór jednolitego stroju; 
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5) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada rodziców 
przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie 
dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 

6) program i harmonogram poprawy efektywności wychowania lub kształcenia w przypadku, gdy szkoła otrzymała 
polecenie opracowania takiego programu. 

5. Rada Rodziców uchwala „Regulamin Rady Rodziców SP im.Kard. S.Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim”. 
Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem. 

6. Regulamin, o którym mowa w ust.5 określa w szczególności: 

1) kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców; 

2) organy Rady Rodziców, sposób ich powoływania i zakres kompetencji; 

3) tryb podejmowania uchwał; 

4) zasady wydatkowania funduszy. 

7. Regulamin, opracowuje rada rodziców. Jest on zatwierdzony na zebraniu ogólnym. 

§ 9 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach 
Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;  

3. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 

1) reprezentuje interesy uczniów w zakresie: oceniania, klasyfikowania i promowania; 

2) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;  
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;  
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;  
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;  
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;  
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 
g) prawo wnoszenia wniosków do obowiązujących w szkole regulaminów; 

3) uchwalenie regulaminu swojej działalności 

4) reprezentuje Szkołę w konkursach, przeglądach i zawodach 

4. Zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego są następujące: 

1) Samorząd wybierany jest spośród wszystkich uczniów klas IV – VIII w głosowaniu tajnym; 

2) kandydatów do samorządu proponują wszyscy uczniowie klas I – VIII; 

3) Samorząd opracowuje plan pracy i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi; 

4) Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

5. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły 
Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim” opracowany pod nadzorem opiekuna 
samorządu, uchwalany przez samorząd w głosowaniu tajnym. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze 
Statutem. 

§ 10 

1. Każdy organ Szkoły działa samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach posiadanych kompetencji, zgodnie z 
prawem oświatowym i ze Statutem Szkoły.  

2. Warunki współdziałania organów Szkoły:  

1) współpraca organów Szkoły odbywa się we wszystkich obszarach funkcjonowania Szkoły, a w szczególności: 
w zakresie edukacji i wychowania, organizacji pracy Szkoły, organizacji przestrzeni Szkoły i terenu wokół niej; 

2) relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu; 

3) organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w 
celu wymiany poglądów i informacji. 

3. Współpraca odbywa się poprzez:  

1) wzajemne informowanie – Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców są na bieżąco informowani o tym, co się 
dzieje w szkole i jakie są zamierzenia Dyrektora i Rady Pedagogicznej, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców 
informują Szkołę o swoich potrzebach i zamierzeniach;  

2) konsultacje - Dyrektor i Rada Pedagogiczna dają Samorządowi Uczniowskiemu i Radzie Rodziców możliwość 
wypowiedzenia się na temat planowanych działań i decyzji;  
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3) współdecydowanie – polega na pełnym partnerstwie pomiędzy Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem 
Uczniowskim i Radą Rodziców, wszystkie organy są zaangażowane w proces decydowania o proponowanych 
rozwiązaniach i podejmowania na ich podstawie wspólnych działań, za które wszyscy biorą pełną 
odpowiedzialność;  

4) decydowanie – po przekazaniu przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną na wykonanie określonego zadania 
władzy w danym obszarze uczniom lub rodzicom, Samorząd Uczniowski lub Rada Rodziców samodzielnie 
podejmują decyzje, jedynie informując Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną o jej kształcie.  

4. Sposób rozwiązywania sporów między organami.  

5. Żaden z organów Szkoły nie powinien inicjować sytuacji spornych dotyczących spraw Szkoły i społeczności 
szkolnej.  

6. Dyrektor Szkoły ma prawo wydawać zalecenia wszystkim organom Szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy 
Szkoły i nie służy jej rozwojowi i dobremu imieniu. 

7. Każdy organ powinien dążyć do jak najszybszego, polubownego rozstrzygania spornych spraw wewnątrz Szkoły, 
kierując się zasadą obiektywizmu i z zachowaniem następujących zasad:  

1) konflikt nauczyciel – rodzic: 

a) jeżeli bezpośrednia rozmowa rodzica z nauczycielem nie rozwiąże problemu, rodzic zgłasza sprawę 
wychowawcy oddziału, 

b) wychowawca oddziału z nauczycielem wyjaśnia sprawę, przekazuje swoje stanowisko rodzicom. W 
przypadku braku zadowalającego rozwiązania zgłasza sprawę dyrektorowi, który przyjmuje procedurę jak 
w przypadku doboru bądź zmiany wychowawcy oddziału; 

2) konflikt nauczyciel – nauczyciel: 

a) jeżeli bezpośrednia rozmowa wyjaśniająca nie rozwiąże problemu, strony zgłaszają sprawę dyrektorowi, 
b) dyrektor wyjaśnia sprawę z obiema stronami i stara się znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie, 
c) jeśli to także okaże się niemożliwe, dyrektor poszukuje i prosi o pomoc  
d) w rozwiązaniu konfliktu „mediatora”. Należy unikać nagłaśniania sprawy, gdyż powodować to może 

niepotrzebne napięcia w gronie. 

3) konflikt uczeń – nauczyciel: 

a) jeżeli bezpośrednia rozmowa ucznia z nauczycielem nie rozwiąże problemu, nauczyciel bądź uczeń zgłasza 
sprawę wychowawcy oddziału, 

b) sprawę wyjaśnia wychowawca oddziału po wysłuchaniu obu stron. W przypadku niezbyt dużej rangi 
konfliktu stara się doprowadzić do zadowalającego obie strony rozwiązania, 

c) jeśli to jest niemożliwe, wychowawca oddziału może skorzystać z pomocy dyrektora szkoły, 
d) przy rozstrzyganiu sytuacji konfliktowych między uczniem a nauczycielem trzeba wziąć pod uwagę 

właściwości osobowości i postawy interpersonalnej nauczyciela i ucznia. Gdy przyczyny konfliktu tkwią w 
uczniu, w jego niewłaściwej postawie względem nauczyciela lub własnych obowiązków, jest potrzebna nie 
tyle przewidziana w statucie kara, co perswazja i doprowadzenie do zrozumienia przez ucznia błędu. 

4) konflikt uczeń – uczeń: 

a) problem tego rodzaju rozwiązuje wychowawca oddziału, z ewentualną pomocą dyrektora szkoły, 
b) powiadomienie o konflikcie rodziców ucznia pozostawia się do dyspozycji wychowawcy oddziału. 

5) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna: 

a) spory pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej, 
b) b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o 

pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”. 

6) konflikt dyrektor – rada rodziców: 

a) spory pomiędzy dyrektorem a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z 
udziałem dyrektora, 

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w 
rozwiązaniu do organu prowadzącego. 

7) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski: 

a) spory pomiędzy dyrektorem a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez 
samorząd przedstawicielami samorządu a dyrektorem w obecności opiekuna samorządu. 

8) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski: 

a) spory pomiędzy radą pedagogiczną a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z 
udziałem wybranych przez radę nauczycieli, przedstawicieli samorządu oraz dyrektora. 

8. W przypadku braku porozumienia organów na poziomie Szkoły kompetencje do rozpatrzenia wszelkich sporów ma 
organ prowadzący Szkołę, sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu przekazuje Dyrektor Szkoły. 

9. Strona „poszkodowana” powinna zwrócić się w pierwszej kolejności do strony „przeciwnej” z prośbą o 
rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 
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10. Dyrektor Szkoły przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na 
piśmie, za pośrednictwem sekretariatu Szkoły. 

11. Każdy organ działający w Szkole lub jego członek może złożyć skargę na działania Dyrektora Szkoły do organu 
prowadzącego. 

Rozdział 4 
Organizacja Szkoły 

§ 11 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych 
i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Rok szkolny dzielony jest na dwa półrocza klasyfikacyjne ucznia: 

1) Pierwsze półrocze: trwa od początku roku szkolnego, a kończy się w ostatni piątek stycznia. W przypadku, gdy 
termin rozpoczęcia ferii zimowych ustalonych przez Ministerstwo Oświaty przypada wcześniej, pierwsze 
półrocze kończy się w piątek poprzedzający rozpoczęcie przerwy zimowej.  

2) Drugie półrocze: trwa od poniedziałku po ukończeniu pierwszego półrocza do końca zajęć dydaktycznych w 
czerwcu. W przypadku gdy termin rozpoczęcia przerwy zimowej ustalonej przez ministerstwo oświaty przypada 
wcześniej i pierwsze półrocze kończy się w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie przerwy zimowej – drugie 
półrocze rozpoczyna się po zakończeniu przerwy zimowej.  

3. 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.  

4. Zawartość arkusza organizacji Szkoły określają szczegółowo odrębne przepisy ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

5. Dyrektor przedkłada projekt arkusza organizacji Szkoły do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz zakładowym 
organizacjom związkowym stosowanie do przepisów, o których mowa w ust.4. 

6. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja każdego roku po zasięgnięciu opinii 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 
Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę 
godzin i przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych 
przez organ prowadzący Szkołę. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor Szkoły z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 
zajęć edukacyjnych. 

§ 12 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach: 

1) I etap: oddziały klas I - III – edukacja wczesnoszkolna; 

2) II etap: oddziały klas IV – VIII. 

3. Liczba uczniów w oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25. 

4. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do 
oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, Dyrektor, po poinformowaniu Rady Oddziałowej, 
o której mowa w §8,ust.1, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust.3. 

5. Na wniosek Rady Oddziałowej, o której mowa w §8,ust.1, oraz za zgodą organu prowadzącego Szkołę, Dyrektor 
może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust.4, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną 
w ust.3 Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

6. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III Szkoły zostanie zwiększona zgodnie z ust.5, w Szkole zatrudnia się 
asystenta nauczyciela, o którym mowa w art.15 ust.7 Prawa oświatowego. 

7. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust.5, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w 
ciągu całego etapu edukacyjnego. 

8. Zasady tworzenia oddziałów klas IV – VIII określa organ prowadzący. 

9. Liczba uczniów w oddziale klas IV – VIII nie może przekraczać 30 

10. Zasady podziału uczniów na grupy dokonuje się w klasach IV – VIII na zajęciach wymagających specjalnych 
warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu MEN:  

1) podział grup jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 
uczniów (przy podziale na grupy z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z języków obcych uwzględnia się przede 
wszystkim stopień znajomości języka obcego); 
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2) w przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu 
prowadzącego Szkołę; 

3) zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 

11. Organizację  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują przepisy w sprawie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, Szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
placówkach. 

12. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych oraz międzyklasowych, a także poza 
systemem klasowo-lekcyjnym. 

§ 13 

1. Organizację obowiązkowych, nieobowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa 
tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady 
prowadzenia takich zajęć jak: zajęcia wspomagające, ogólnorozwojowe, specjalistyczne, nauczania dodatkowych 
języków obcych, kół przedmiotowych, realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego w oddziałach klas IV – 
VIII, zajęć rekreacyjno–sportowych, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo–lekcyjnym w grupach 
oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

3. W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i 
zainteresowań. Zajęcia te organizowane są w formie: kół zainteresowań, warsztatów, wycieczek, zajęć sportowych, 
zajęć wyrównawczych. 

4. Zajęcia mogą być prowadzone we współpracy z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi po wyrażeniu zgody 
przez dyrektora. 

5. Udział w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i nie może kolidować z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi. 

6. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerwy na spożycie obiadu, która trwa od 15 do  25 minut. 

§ 14 

1. Zajęcia w szkole mogą być zawieszone zarządzeniem przez dyrektora szkoły w razie wystąpienia:  

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub 
międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia  

3) z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

4) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

5) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. 

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły jej zadania będą realizowane z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość. Nauczanie zdalne rozpocznie się w sytuacji, gdy zawieszenie zajęć zostało 
wprowadzone na okres dłuższy niż 2 dni. Wprowadzenie nauczania zdalnego powinno wtedy nastąpić nie później 
niż w trzecim dniu zawieszenia. Dyrektor szkoły może wprowadzić zarządzeniem nauczanie zdalne dla wszystkich 
uczniów, poszczególnych oddziałów klasowych bądź ich części (tzw. model mieszany). 

3. Pomimo zawieszenia zajęć zapewniona będzie możliwość odstąpienia od nauki zdalnej mimo ustawowego 
obowiązku jej realizacji. Będzie to możliwe: 

1) za zgodą organu prowadzącego, 

2) po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. Do realizacji nauki zdalnej wykorzystywana jest platforma Microsoft 365, na której każdy uczeń i nauczyciel ma 
założone bezpłatne konto, umożliwiające korzystanie z Ms Teams, pakietu Office, szkolnej poczty elektronicznej. 
Materiał niezbędny do przeprowadzenia zajęć jest przekazywany za pomocą Ms Teams i dziennika elektronicznego. 

5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem: 

1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia; 

4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć; 

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane w oddziałach, grupie 
oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie wychowawczej. 
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7. Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 
45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie 
krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

8. W celu potwierdzenia swojej obecności na zajęciach uczeń musi być zalogowany na platformie MS Teams oraz 
mieć włączoną kamerę i mikrofon na każde polecenie nauczyciela. 

9. Nauczyciele  uwzględniają pojawiające się trudności techniczne w związku z kształceniem na odległość i w miarę 
możliwości dostosowują sposoby sprawdzania wiedzy  i umiejętności do indywidualnych sytuacji. Brane będą pod 
uwagę aktywność, systematyczność i postępy ucznia.  

10. W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez okres powyżej 30 
dni, dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom, w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły, 
możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. 

11. Konsultacje mogą odbywać się w formie indywidualnej albo formie grupowej, z tym że konsultacje odbywają się, w 
miarę możliwości, w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem.   

12. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przekazuje uczniom i rodzicom informację o ustalonych przez 
dyrektora szkoły formach i terminach konsultacji. 

13. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo zmodyfikować odpowiednio: 

1) zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów nauczania oraz ramowych planów nauczania 
do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów); 

2) tygodniowy zakres treści nauczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych; 

3) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość. 

14. Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o wprowadzonej w szkole modyfikacji. 

15. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z 
zawieszeniem zajęć z powodu wystąpienia zagrożeń związanego z sytuacją epidemiologiczną lub innego 
nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów, dyrektor w porozumieniu z radą 
pedagogiczną i radą rodziców, ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu 
wychowawczo-profilaktycznego i modyfikuje ten program. 

16. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje 
uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia 
specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych. 

17. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje 
dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły: 

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub 

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i 
higienicznych warunków nauki na terenie szkoły, jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą 
zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 

18. W przypadku ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, może 
zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na danym 
terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.  

19. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki na terenie szkoły, dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla 
ucznia, o którym mowa w ust. 17 i 18, zajęcia na terenie innej, wskazanego przez organ prowadzący, szkoły. 

20. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być organizowane 
dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, jeżeli nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów. 

21. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje 
współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne 
uczniów. 

§ 15 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-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. 
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3. W klasach I-III podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja 
polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja plastyczna, 
edukacja techniczna, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna i edukacja językowa – język obcy nowożytny) 
dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu edukacji 
plastycznej, edukacji informatycznej, edukacji muzycznej, wychowania fizycznego lub edukacji językowej – języka 
obcego nowożytnego innym nauczycielom wymiar godzin tych zajęć określa ramowy plan nauczania. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziale klas I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

5. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane, według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza 
Szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określa „Regulamin wycieczek SP im. kard.S. Wyszyńskiego w Gruszowie 
Wielkim”. 

6. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych 
środków finansowych. 

7. Dokumentację prowadzonych zajęć Szkoła prowadzi w dzienniku elektronicznym Dopuszcza się prowadzenie 
dokumentacji zajęć indywidualnych oraz dodatkowych w dziennikach w wersji papierowej. 

8. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady 
prowadzenia takich zajęć jak: zajęcia wspomagające, ogólnorozwojowe, specjalistyczne, nauczania dodatkowych 
języków obcych, kół przedmiotowych, realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego w oddziałach klas IV – 
VIII, zajęć rekreacyjno – sportowych, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach 
oddziałowych lub między oddziałowych. 

9. Organizacja oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, integracyjnych i specjalnych i klas 
wstępnych z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach oraz organizację nauczania języka 
mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli Szkoła takie oddziały lub nauczanie 
prowadzi, organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli Szkoła takie wspomaganie prowadzi, a także 
zajęć rewalidacyjno--wychowawczych, jeśli Szkoła takie zajęcia prowadzi. 

§ 16 

1. W Szkole prowadzony jest dziennik lekcyjny w formie elektronicznej zwany dalej „dziennikiem” 

2. W Szkole funkcjonuje elektroniczny rejestr dokumentacji szkolnej, który wspomaga obieg informacji i dokumentów 
w szkole oraz usprawnia przebieg informacji między Szkołą a rodzicami i uczniami. Elektronicznym rejestrem 
dokumentacji szkolnej zarządza administrator systemu – osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły. 

3. Elektroniczny rejestr dokumentacji szkolnej nakłada na nauczycieli obowiązki: systematycznego wprowadzania 
cyfrowej wersji dokumentacji do bazy danych oraz dbałości o bezpieczeństwo obiegu dokumentacji w sposób 
określony w procedurach. 

4. Dziennik jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników. 

5. Korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady: 

1) każdy nauczyciel, rodzic i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu korzystanie z 
zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu; 

2) każdy nauczyciel, rodzic i uczeń jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego; 

3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wirtualnych dokonanych 
przez użytkownika posługującego się jego kontem. 

6. Szczegółowe zadania poszczególnych użytkowników systemu dziennika elektronicznego zawarte są w 
„Procedurach prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania w SP im. kard. S.Wyszyńskiego w 
Gruszowie Wielkim”. 

§ 17 

1. Lekcje religii w ramach planu zajęć szkolnych organizuje się dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie. 

2. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów również poza wyznaczonymi 
przez Szkołę zebraniami. 

3. Nauczyciel religii może prowadzić na terenie Szkoły organizacje o charakterze społeczno – religijnym i 
ekumenicznym. 

4. Uczniowie uczęszczający na religię uzyskują kolejne trzy dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji 
wielkopostnych; o terminie odbycia rekolekcji Dyrektor Szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc 
wcześniej. 

5. W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż, uczniowie mogą odmawiać modlitwę przed i po 
zajęciach. 

6. Nauczycieli religii obowiązują wewnątrzszkolne zasady oceniania; 

7. Szczegółowe zasady oceniania z religii uczący przekładają Dyrektorowi Szkoły. 
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8. Lekcje etyki mogą być zorganizowane, jeśli co najmniej 7 uczniów poprzez swoich rodziców zgłosi chęć 
uczestniczenia w tych lekcjach. 

§ 18 

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

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

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnację 
z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w 
rodzinie”, mają zapewnioną opiekę na zajęciach świetlicowych. 

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

§ 19 

1. W szkole dopuszcza się możliwość utworzenia stanowisk wiceDyrektorów oraz zastępcy Dyrektora Szkoły podczas 
jego nieobecności; 

2. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowisk, o których mowa wyżej, jest 
odpowiednia liczba oddziałów (co najmniej jednego wiceDyrektora) oraz możliwości finansowe organu 
prowadzącego; 

3. Zakres kompetencji dla wiceDyrektora określa Dyrektor Szkoły. 

§ 20 

1. Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada następującą bazę: 

1) 9 sal dydaktycznych (w tym pracownię fizyczno-chemiczną, historyczno-geograficzną, przyrodniczą; 
informatyczną); 

2) 2 sale dydaktyczne dla Oddziału Przedszkolnego; 

3) salę gimnastyczną wraz z siłownią i zapleczem; 

4) pomieszczenie świetlicowe; 

5) boisko do piłki nożnej i ręcznej; 

6) boisko do piłki koszykowej i siatkowej; 

7) bieżnię o długości 80 m; 

8) plac zabaw; 

9) pomieszczenie biblioteczne wraz z czytelnią; 

10) pokój nauczycielski; 

11) gabinet pedagoga szkolnego; 

12) gabinet psychologa 

13) gabinet pedagoga specjalnego; 

14) gabinet higienistki szkolnej; 

15) sekretariat; 

16) gabinet Dyrektora; 

17) zaplecze techniczne; 

18) archiwum; 

19) zaplecze gospodarcze; 

20) zaplecze kuchenne; 

21) jadalnię; 

22) szatnię. 

§ 21 

1. Biblioteka szkolna, zwana dalej „biblioteką”, jest pracownią szkolną, służącą realizacji programów nauczania i 
wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży, potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 
dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także popularyzowaniu 
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Biblioteka to pomieszczenie wyposażone w stanowisko komputerowe służące do wypożyczeń, stanowiska 
komputerowe przeznaczone dla uczniów z łączem internetowym wraz z miejscem przeznaczonym dla uczniów do 
korzystania z zasobów księgozbioru na miejscu. 

3. Do zadań biblioteki w szczególności należy: 
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1) angażowanie uczniów w prace związane z funkcjonowaniem biblioteki w celu rozwijania zainteresowań 
czytelniczych; 

2) udzielanie informacji organom Szkoły, nauczycielom, wychowawcom o stanie czytelnictwa w Szkole; 

3) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;  

4) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy itp.); 

5) prowadzenie współzawodnictwa w czytelnictwie; 

4. Biblioteka gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, lektury szkolne, inne 
książki, czasopisma niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Czas pracy Biblioteki szkolnej jest zgodny z arkuszem organizacyjnym Szkoły na dany rok szkolny. Biblioteka 
czynna jest w godzinach pracy Szkoły, które pozwalają uczniom na korzystanie z zasobów biblioteki przed jak i po 
lekcjach. 

6. W bibliotece prowadzony jest elektroniczny katalog rzeczowo-alfabetyczny oraz wypożyczeń książek 

7. Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w Szkole: 

1) podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN są własnością Szkoły; 

2) Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać 
papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać 
elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu; 

3) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych Szkoła 
może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika; 

4) postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej Szkoły do 
innej w trakcie roku szkolnego:  

a) uczeń odchodzący ze Szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki 
najpóźniej w dniu przerwania nauki; 

b) w przypadku zmiany Szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i 
materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, uczeń nie zwraca ich 
do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce.  

5) W przypadku gdy Szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra odpowiedniego do 
spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i 
możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych Dyrektor może je przekazać Dyrektorowi Szkoły, 
która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego Szkołę, 
której zostały przekazane. 

8. W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra 
właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 

9. Szczegółowe zadania biblioteki szkolnej prawa i obowiązki, nauczyciela biblioteki oraz czytelników określa 
,,Regulamin Biblioteki szkolnej SP im. kard. S.Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim. 

10. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem. Regulamin biblioteki zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

§ 22 

1. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 

2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, 
uzdolnień i umiejętności. 

3. Liczbę godzin pracy świetlicy zatwierdza organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym Szkoły. 

4. Dyrektor określa czas pracy świetlicy na dany rok szkolny. Czas pracy świetlicy w danym roku szkolnym wynika z 
obowiązującego w tym roku tygodniowego planu zajęć w Szkole 

5. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego. 

6. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut 

7. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach. Liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć 25 osób. 

8. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zostają dłużej w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, 
organizację dowożenia lub dojazdu uczniów do Szkoły i inne okoliczności, które wymagają zapewnienie opieki tym 
uczniom w Szkole. 

9. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie karty zgłoszenia kierowanej do Dyrektora Szkoły.  

10. Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej zawiera w szczególności: 

1) Informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy 

2) Wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy 

3) Sposobu kontaktowania się z rodzicami np. w razie wypadku lub w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy 
po zakończonych zajęciach 
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11. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Dyrektor. 

12. Do zadań świetlicy należy: 

1) wspomaganie procesu dydaktycznego Szkoły oraz umożliwienie uczniom odrabiania pracy domowej. Zajęcia 
uwzględniają plan profilaktyczno-wychowawczy Szkoły; 

2) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz 
przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; 

3) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, wyrabianie u uczniów samodzielności; 

4) wyrabianie wśród wychowanków nawyków do uczestnictwa w kulturze, 

5) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów oraz zajęć utrwalających wiedzę, 

6) upowszechnianie gier i zabaw rozwijających oraz sportowych, przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu 
i demoralizacji; 

13. Uczniowie uczęszczający na  świetlicę mają w szczególności obowiązek wykonywania poleceń wychowawcy 
świetlicy oraz utrzymywania ładu i porządku w świetlicy 

14. Uczniowie uczestniczący w zajęciach świetlicowych oraz ich rodzice mają obowiązek zapoznać się z regulaminem 
świetlicy i systematycznego kontrolowania jego przestrzegania 

15. Uczniowie uczestniczący w zajęciach świetlicowych mają nakaz nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia 
wychowawcy świetlicy 

16. Uczniowie uczęszczający na świetlicę powinny być odbierani do czasu określającego koniec pracy świetlicy przez 
rodziców osobiście lub przez osoby upoważnione na karcie zgłoszeń. 

17. Jeżeli inny nauczyciel wyraża chęć odbycia zajęć dodatkowych z uczniem zapisanym na danej lekcji na świetlicy 
ma obowiązek poinformować o tym wychowawcę świetlicy 

18. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci, organizacji pracy świetlicy oraz zapisu dzieci na świetlicę 
znajdują się w „Regulaminie świetlicy SP im. kard. S.Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim”, który jest odrębnym 
dokumentem.  

19. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

20. Regulamin świetlicy przygotowują wychowawcy świetlicy. Regulamin świetlicy zatwierdza Rada Pedagogiczna 

§ 23 

1. W Szkole funkcjonuje punkt wydawania posiłków (w skrócie PWP). PWP jest miejscem spożywania posiłków dla 
uczniów. Uczniowie korzystają z możliwości picia herbaty i spożycia ciepłego posiłku – obiadu. 

2. Z PWP mogą korzystać wszyscy uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie oraz uczniowie, których dożywianie 
finansuje MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej. 

3. Wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę, intendentem 
obsługującym kuchnię udostępniającą posiłki oraz MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej. 

4. Opłaty za korzystanie z posiłków w szkole są ustalane jako równowartość surowców wykorzystywanych do ich 
przygotowania (tzw. wsad do kotła). W sytuacji zapewnienia uczniom posiłku w formie cateringu, organ prowadzący 
ma obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i dowozem posiłków do zorganizowanego punktu 
wydawania posiłków w szkole. 

5. Wydawanie obiadów dla uczniów koordynują i nadzorują nauczyciele dyżurujący, zgodnie z harmonogramem 
dyżurów. 

6. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w PWP czuwają nauczyciele dyżurujący,  zgodnie z 
harmonogramem dyżurów. 

7. Posiłki wydawane są w czasie jednej lub dwóch długich przerw w zależności od potrzeb. 

8. Termin i miejsce uiszczania opłat jest określony w regulaminie PWP.  

9. Szczegółowe zasady organizacji PWP określa Dyrektor w regulaminie. Regulamin nie może być sprzeczny ze 
Statutem Szkoły 

10. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod warunkiem, że nastąpi 
zgłoszenie nieobecności na dzień przed datą obiadu do referenta. Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie. 

11. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za wyżywienie w 
kolejnym miesiącu. 

§ 24 

1. Szkoła zapewnia warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę 

2. Za bezpieczeństwo uczniów na terenie Szkoły odpowiadają wszyscy pracownicy Szkoły. 

3. Budynek Szkoły oraz przynależny mu teren, urządzenia w budynku powinny odpowiadać ogólnym warunkom bhp 
oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe. W Szkole oznakowane są drogi ewakuacyjne. 
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4. Pracownie oraz inne pomieszczenia w szkole mają opracowane regulaminy korzystania z niech z określeniem 
warunków bezpieczeństwa 

5. Uczeń nie może przebywać w pomieszczeniach, w których nie jest objęty opieką nauczycieli lub pracowników 
Szkoły. 

6. W szkole jest opracowany „Regulaminu wycieczek” regulujący zasady wyjść wyjazdów i wycieczek szkolnych. 

7. Szkoła organizuje dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad 
uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący. 

8. Uczniowie mogą samodzielnie dojeżdżać do Szkoły rowerem po uzyskaniu karty rowerowej. 

9. Kartę rowerową otrzymuje uczeń, który ma ukończone 10 lat i zaliczył moduł wychowania komunikacyjnego. 

10. Szkoła prowadzi ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie jest dobrowolne 
i na życzenie rodziców. 

11.  Każdy nauczyciel i pozostali pracownicy Szkoły mają obowiązek otaczać szczególną opieką i życzliwością 
wszystkich uczniów, szczególnie tych, którzy przybyli z innych szkół, celem jak najszybszego zaadaptowania się w 
nowym środowisku. 

12. Nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły obowiązani są przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

13. . Zabrania się wychodzenia z uczniami w teren w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych. 

14. Wszyscy pracownicy Szkoły, w tym również pracownicy niebędący nauczycielami, mają obowiązek: 

1) informowania Dyrektora Szkoły o zauważonych niebezpiecznych sytuacjach zagrażających życiu i 
bezpieczeństwu uczniów; 

2) niezwłocznego informowania Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona 
przestępstwa; 

3) zwracania się do osób postronnych wchodzących do Szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby 
zawiadomienia o tym fakcie lub skierowanie tej osoby do Dyrektora Szkoły; 

4) wspomagania nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów w czasie dyżurów; 

5) udzielania pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych. 

§ 25 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. 
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora. 

2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń 
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na 
podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w 
uczeniu się, może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy Szkoły podstawowej i 
nie później niż do ukończenia Szkoły podstawowej. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych dziecka. Jest udzielana w formie: 

1) oddziału klas terapeutycznych: 

a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji 
i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej, 

b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem 
konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 

c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w 
szkole takiej potrzeby, 

d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób, 
e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

2)  zajęć rozwijających uzdolnienia: 
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a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 
b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 
c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób. 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: 

a) dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób. 

4) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej 
oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, 

c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z dysfunkcjami i 
zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10, 

5) warsztatów; 

6) indywidualnej ścieżki kształcenia; 

7) porad i konsultacji. 

5. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i 
zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających 
z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo 
wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu. 

6. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć 
specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć 
specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego 
czasu trwania tych zajęć. 

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje 
odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

8. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi Szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

6) pielęgniarki szkolnej; 

7) pomocy nauczyciela. 

10. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 
oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania. 

11. Działania te obejmują w oddziałach klas I - III obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem i pomiary 
pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. 
Mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz 
zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

12. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w 
szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

13. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 
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Rozdział 5 
Współpraca z Rodzicami 

§ 26 

1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.  

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców oraz wywiadówki.  

3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 
razy w półroczu.  

4. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od 
niego niezależnych, ustala się jako dodatkowy dzień konsultacji pierwszy poniedziałek po wywiadówce w godzinach 
14.00 – 15.00 po wcześniejszym kontakcie poprzez dziennik lub telefonicznie. Ponadto rodzic może umówić się na 
spotkanie w innym terminie odpowiadającym obu stronom. 

5. Rodzice ucznia mają prawo do: 

1) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów oraz 
przyczyn trudności w nauce; 

2) otrzymania od nauczycieli informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 
również poprzez doradztwo ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

3) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i nadzorującemu Szkołę opinii na temat pracy Szkoły; 

4) uczestniczenia w organizowanych przez Szkołę uroczystościach i imprezach, spotkaniach klasowych itp.; 

5) kontaktu z wychowawcami, nauczycielami oraz Dyrektorem podczas organizowanych spotkań z rodzicami 
(według terminarza spotkań na cały rok szkolny) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 
wychowawcze, dydaktyczne i organizacyjne Szkoły; 

6) indywidualnych spotkań z wychowawcami, nauczycielami i Dyrektorem po wcześniejszych wspólnych 
ustaleniach; 

7) kontaktu ze Szkołą telefonicznie, bądź przez dziennik; 

8) wyrażania swoich opinii o pracy Szkoły nauczycielom, wychowawcom i Dyrektorowi Szkoły; 

9) decydowania o udziale dzieci w kołach zainteresowań, zajęciach dodatkowych np. wychowanie do życia w 
rodzinie oraz lekcji religii, zgodnie z ich przekonaniami religijnymi; 

10) współdecydowania o działalności Szkoły poprzez zrzeszanie się w Radzie Rodziców, inicjowanie działań i 
przedsięwzięć mających na celu wzbogacanie oferty Szkoły i podnoszenie jakości pracy Szkoły; 

11) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi i opiekuńczymi Szkoły; 

12) uzyskiwania informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a następnie 
uzyskania pisemnej informacji o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;  

13) wyrażenia zgody lub odmowy korzystania przez dziecko z proponowanej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej;  

14) dyskrecji i poszanowania prywatności w czasie omawiania i rozwiązywania problemów dziecka. 

15) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii 
na temat pracy Szkoły. 

6. Rodzice ucznia są zobowiązani do:  

1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia edukacyjne; 

2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych; 

3) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w Szkole; 

4) powiadomienia Dyrektora Szkoły, wychowawcy lub pedagoga szkolnego o przyczynach nieobecności dziecka 
w szkole powyżej dwóch tygodni z powodów niezależnych od dziecka lub rodzica np. pobyt w szpitalu, 
sanatorium itp.; 

5) systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami oraz udziału w zebraniach z rodzicami (min. 3 razy 
w roku szkolnym); 

6) dbałości o wypełnianie przez dziecko obowiązków szkolnych; 

7) zapewnienia dziecku niezbędnych pomocy do realizacji obowiązku szkolnego; 

8) dostosowanie się do wewnątrzszkolnego prawa oświatowego; zapoznania się ze Statutem Szkoły i innymi 
dokumentami szkolnym do 20 września każdego roku szkolnego. 

9) korzystania z konta na dzienniku: analizowania ocen i frekwencji dziecka, odbierania wiadomości od Dyrektora 
Szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub pracowników Szkoły. 

10) stawiania się w szkole w przypadkach niepożądanych zachowań się dziecka; 

11) aktywnego wspierania dziecka i nauczycieli w procesie nauczania;  
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12) aktywnej i ścisłej współpracy ze Szkołą w czasie planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-
pedagogicznej;  

7. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, wychowania i profilaktyki, mogą 
omawiać na terenie Szkoły w terminach nie zakłócających nauczycielom realizacji zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, zajęć opiekuńczych, w tym dyżurów pełnionych w czasie przerw zgodnie z harmonogramem lub 
w ramach doraźnych zastępstw.  

8. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, wychowania i profilaktyki, powinni 
omawiać w następującej kolejności z:  

1) nauczycielem przedmiotu lub specjalistą prowadzącym zajęcia z uczniem;  

2) wychowawcą oddziału, do którego uczęszcza dziecko;  

3) pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem;  

4) Dyrektorem.  

9. Spotkania, porady i konsultacje dla rodziców mogą się odbywać w szczególności w formach:  

1) rozmów indywidualnych: osobistych i telefonicznych;  

2) korespondencji listownej: tradycyjnej i elektronicznej;  

3) zebrań z rodzicami i dni otwartych w terminach ustalonych w kalendarzu pracy Szkoły;  

4) szkoleń, warsztatów, konferencji prowadzonych w szkole lub poza Szkołą przez nauczycieli, wychowawców, 
pedagoga, psychologa, innego specjalistę lub przedstawiciela instytucji działającej na rzecz uczniów i ich 
rodziców.  

10. Informacje o postępach ucznia w nauce są przekazywane rodzicom na bieżąco przez nauczycieli poprzez 
wpisywanie ocen bieżących na pracach pisemnych ucznia, do zeszytu ucznia, do dziennika elektronicznego.  

11. Informacje o bieżącej frekwencji i zachowaniu ucznia są przekazywane rodzicom na ich prośbę lub z inicjatywy 
wychowawcy i nauczyciela.  

12. Inne, niż wymienione w ust.7-11, informacje dotyczące ucznia są przekazywane rodzicom na ich prośbę lub z 
inicjatywy Dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, psychologa, pielęgniarki szkolnej lub innego specjalisty 
prowadzącego zajęcia z uczniem.  

13. Informacje, o których mowa w ust.7-9, są udzielane w formie:  

1) ustnej przekazanej w bezpośredniej lub telefonicznej rozmowie z rodzicem dziecka;  

2) wglądu rodzica do dziennika w obecności nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, psychologa, Dyrektora;  

3) wglądu rodzica na konto w dzienniku;  

4) pisemnej przekazywanej przez wychowawcę podczas zebrania z rodzicami poświęconego analizie ocen 
bieżących w każdym półroczu.  

14. Informacje o niedostatecznych ocenach rocznych i nagannej rocznej ocenie z zachowania są przekazywane 
rodzicom w formie informacji pisemnej na trzy tygodnie przed terminem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

15. Rodzice ponoszą pełną finansowo - prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego 
wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w porozumieniu z osobami 
zainteresowanymi. 

Rozdział 6 
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

§ 27 

1. W Szkole zatrudniani są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły regulują odrębne przepisy. 

3. W Szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) Stanowisko starszego referenta administracyjnego 

2) sprzątaczka-pomoc kuchenna; 

3) woźny – konserwator. 

4. Nawiązanie i rozwiazywania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowiskach wymienionych w ust.3, 
dokonuje Dyrektor na podstawie Kodeksu Pracy. 

5. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników administracji i obsługi sporządza Dyrektor. 
Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

6. Do zakresu zadań pracowników wymienionych w §43-45 w zakresie zadań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę należy: 

1) przestrzeganie zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych; 

2) rzetelne wykonywania zadań, które mają wpływ na bezpieczeństwo uczniów; 
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3) Pracownicy obsługi zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przebywającym w Szkole. 
Wspomagają nauczycieli w dyżurach w trakcie dnia oraz zwracają uwagę na wszystkie obce osoby 
przebywające na terenie Szkoły. Woźny-konserwator prowadzi dyżur od godziny 7.00 – 7.30.  

7. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący. 

§ 28 

1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z 
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

2. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w duchu umiłowania Ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka: dbać o 
kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, tolerancji, pokoju i przyjaźni 
między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

3. W szczególności do obowiązków nauczyciela należy: 

1) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

2) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

3) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową; 

4) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się dobrem uczniów, troską 
o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia; 

5) rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym poziomie merytorycznym, 
dydaktycznym i metodycznym; 

6) przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych; 

7) sporządzania rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania; 

8) przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiektywne, systematyczne i bezstronne 
ocenianie uczniów; 

9) dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno – 
pedagogicznej; 

10) dbanie o poprawność językową uczniów; 

11) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

12) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach; 

13) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach; 

14) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

15) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej; 

16) poprawność realizacji przyjętego programu nauczania; 

17) dbanie o jakość i wyniki pracy uczniów z prowadzonych zajęć edukacyjnych; 

18) bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów; 

19) powierzone jego opiece pomoce dydaktyczne; 

20) poprawność realizacji planów powierzonych organizacji uczniowskich (SU, itp.); 

21) dobór odpowiednich metod i form nauczania; 

22) udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty; 

4. Zadania nauczyciela w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa §25. 

5. Nauczyciel ma prawo do: 

1) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu nauczania, jakie uważa za 
najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród 
zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych; 

2) uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie; 

3) korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej właściwych placówek, instytucji oświatowych 
i naukowych; 

4) poszanowania godności własnej; 

5) wyposażenia stanowiska pracy, umożliwiającego mu realizację dydaktyczno-wychowawczą programu 
nauczania; 

6) wynagrodzenia zasadniczego zgodnego z poziomem wykształcenia i posiadanym stopniem awansu 
zawodowego; 

7) awansowania do wyższego szczebla wynagrodzenia według przepisów; 

8) zachowania wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy według przepisów; 
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9) nagród jubileuszowych; 

10) nagród i odznaczeń za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze; 

11) urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez odrębne przepisy; 

12) urlopu w ciągu roku szkolnego w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie 
ferii szkolnych z powodu przebywania na zwolnieniu spowodowanym chorobą; 

§ 29 

1. W Szkole tworzone są zespoły nauczycieli do realizacji zadań Szkoły określonych w Statucie. W Szkole funkcjonują: 

1) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; 

2) zespół wychowawców i  nauczycieli uczących w klasach IV – VIII. 

3) Zespół Pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust.1 powołuje Dyrektor.  

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek tego zespołu. Dyrektor, na wniosek 
przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych 
nauczycieli, specjalistów i pracowników Szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące 
pracownikami Szkoły. 

4. Do zadań zespołu należą między innymi: 

1) wybór programów nauczania, współdziałanie w ich realizacji; 

2) wybór podręczników szkolnych; 

a) przedstawienie Dyrektorowi Szkoły propozycji jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziale 
klas I - III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych 
zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV - VIII oraz materiałów ćwiczeniowych; 

b) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych 
objętych kształceniem specjalnym uwzględniających potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne 
uczniów; 

3) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie ich rozwoju; 

4) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania; 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

5. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa 
się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej. 

§ 30 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym 
oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej pożądane jest by wychowawca opiekował się danym 
oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale: 

1) z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego lub; 

2) w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy lub na wniosek rodziców danego oddziału. 

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

5. Zadania wychowawcy oddziału obejmują w szczególności; 

1) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Szkoły; 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

3) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

4) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka. 

6. Wychowawca oddziału w celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 5 winien: 

1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczo - profilaktyczny uwzględniający wychowanie 
prorodzinne; 

3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań 
wychowawczych; 

4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwijania problemów wychowawczych; 

5) współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno- pedagogiczną; 

6) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; 
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7) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby 
ludzkiej; 

8) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowaniu ucznia; 

9) współpracować z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów stroniących od książki; 

10) powiadamiać o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach zgodnie z ustaleniami zawartymi w szkolnych 
zasadach oceniania; 

11) powiadamiać rodziców uczniów o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w szkolnych zasadach oceniania; 

12) prowadzić zebrania wywiadowcze dla rodziców. 

7. Wychowawca oddziału prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno–wychowawczej: dziennik, 
arkusze ocen, świadectwa szkolne oraz inną, ustaloną w szkolnych zasadach oceniania. 

8. Zadania wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa §25,ust.10. 

§ 31 

1. W celu zapewnienia opieki nad dziećmi po zajęciach dydaktycznych tworzy się stanowisko wychowawcy świetlicy. 

2. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności: 

1) sprawowanie opieki i prowadzenie zajęć dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej; 

2) prowadzenie dziennika zajęć; 

3) realizowanie zadań zgodnie z planem pracy świetlicy; 

4) kontrolowanie wyjścia ucznia do domu z osobą wskazaną w oświadczeniu rodziców; 

5) prowadzenie ogólnodostępnej gazetki informacyjnej obok świetlicy 

6) wykonywanie innych poleceń Dyrektora Szkoły. 

§ 32 

1. W Szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

2) kierowanie uczniów na badania do poradni specjalistycznych w porozumieniu z wychowawcą oddziału 
i dyrektorem szkoły; 

3) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy 
psychologiczno–pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, rodziców 
i nauczycieli; 

5) kierowanie pedagogizacją rodziców, zatwierdzanie harmonogramu zajęć kompensacyjnych, wyrównawczych 
i wspomagających; 

6) podejmowanie działań profilaktyczno–wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli; 

7) rozstrzyganie sporów między nauczycielami a rodzicami, powstałych na tle spraw wychowawczych 
i opiekuńczych i szczegółowe informowanie o nich dyrektora szkoły; 

8) wspieranie działań opiekuńczo–wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły, np. prowadzenie lekcji wychowawczych, pomoc w organizowaniu konkursów 
szkolnych; 

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej; 

10) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli 
w zakresie bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą. 

11) pomaganie w przygotowaniu materiałów do badań uczniowskich prowadzonych przez poradnię 
psychologiczno–pedagogiczną, 

12) zapewnienie w tygodniowym planie zajęć możliwości kontaktowania się z pedagogiem uczniów i rodziców, 

13) współdziałanie z poradnią psychologiczno–pedagogiczną, policją i innymi instytucjami w środowisku, 
zainteresowanymi problemami opieki i wychowania, 

14) aktywne współpracowanie z zespołem udzielającym pomocy psychologiczno–pedagogicznej, 

15) prowadzenie zajęć zgodnych z zapisami w rozporządzeniu o udzielaniu pomocy psychologiczno–
pedagogicznej,  

16) składanie okresowej informacji radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród 
uczniów, 
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17) prowadzenie następującej dokumentacji: 

a) ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno–wyrównawczej, 
kształcenia specjalnego, 

b) dziennika pracy, w którym rejestruje się wykonywane czynności, 

18) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora. 

3. Nadzór nad pracą pedagoga szkolnego sprawuje dyrektor szkoły. 

§ 33 

1. W sprawie zasad organizacji i udzielania  pomocy psychologiczno–pedagogicznej  w publicznych szkołach 
i placówkach tworzy się stanowisko pracy pedagoga specjalnego. 

2. Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz 
uczniami w: 

a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego 
uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia: mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów  oraz  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym 
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego (IPET) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 
zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym 
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

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

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
jego możliwości psychofizycznych; doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb 
uczniów; 

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

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami (m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami, 
organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem 
sądowym i innymi); 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły 
w zakresie wymienionych wyżej zadań; 

7) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli 
w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony 
doradca zawodowy. 

8) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora. 

3. Nadzór nad pracą pedagoga specjalnego sprawuje dyrektor szkoły. 

§ 34 

1. W celu podejmowania pracy z dziećmi z deficytami tworzy się stanowisko psychologa. 

2. Do zadań psychologa należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz 
wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
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4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 
i uzdolnień uczniów; 

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

8) wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z potrzeb szkoły. 

3. Nadzór nad pracą psychologa sprawuje dyrektor szkoły. 

§ 35 

1. W celu podejmowania pracy z dziećmi z wadami wymowy tworzy się stanowisko logopedy. 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

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

2) monitorowanie poziomu rozwoju mowy powierzonych dzieci i podejmowanie działań profilaktycznych 
zapobiegających powstawaniu wad i zaburzeń mowy;  

3) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju 
mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń; 

4) kierowanie wybranych uczniów do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii, stomatologii) i dziedzin 
pokrewnych(psychologii, pedagogiki); 

5) obserwacja i ocena postępów dziecka oraz przedstawienie opinii o dziecku nauczycielowi oddziału i rodzicom; 

6) systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji. 

7) dbanie o warsztat pracy: efektywne wykorzystywanie pomocy istniejących w szkole, przygotowywanie 
materiałów pomocniczych do pracy z dzieckiem; 

8) wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z potrzeb szkoły. 

3. Nadzór nad pracą logopedy sprawuje dyrektor szkoły. 

§ 36 

1. W celu podejmowania pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie poprzez przygotowanie ich do możliwie 
samodzielnego życia w społeczeństwie, dającego radość i osobiste zadowolenie tworzy się stanowisko 
oligofrenopedagoga. 

2. Do zadań oligofrenopedagoga należy w szczególności: 

1) pomoc tym osobom w rozwoju, nauce i życiu; 

1) kształtowanie przychylnej atmosfery i właściwego stosunku społeczeństwa do osób z niepełnosprawnościami; 

2) stosowanie zasady indywidualizacji oddziaływań w zależności od możliwości  

3) i potrzeb ucznia oraz występujących zaburzeń wraz z bezwarunkową akceptacją wychowanka; 

4) wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności radzenia sobie ze zmieniającą się rzeczywistością – 
adekwatnie do ich predyspozycji intelektualnych; 

5) organizowanie procesu nauczania – uczenia się diagnozującego możliwości uczniów; 

6) realizacja zadań ogólnorozwojowych, profilaktycznych, socjalno - bytowych; 

7) kreowanie warunków do uczenia się, odkrywania, poszukiwania, komunikowania i działania; 

8) uczestniczenie w wymianie emocjonalnej między uczniami w pracy grupowej i indywidualnej; 

9) udzielanie pomocy uczniom; 

10) aktywne współpracowanie z zespołem udzielającym pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

11) prowadzenie zajęć zgodnych z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532 z późn zm.); 

12) składanie okresowej informacji radzie pedagogicznej na temat pracy z dziećmi objętymi wsparciem 
oligofrenopedagoga; 

13) prowadzenie dziennika pracy, w którym rejestruje się wykonywane czynności z uczniami; 

14) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora. 

4. Zadania te muszą być zróżnicowane w zależności od stopnia upośledzenia umysłowego, względnie sprzężenia z 
innymi upośledzeniami oraz od wieku osób, których mają dotyczyć. 

§ 37 

1. W celu rehabilitacji ruchowej dzieci wymagających usprawniania ruchowego tworzy się tworzy się stanowisko 
rehabilitanta. 
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2. Do zadań rehabilitanta leży w szczególności: 

1) cena sfery ruchowej dziecka; 

2) współudział wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego w konstruowaniu indywidualnego, 
kompleksowego programu terapeutycznego; 

3) prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania ruchowego dziecka z wykorzystaniem: 

a) elementów metod neurorozwojowych NDT-Bobath i Vojty, 

b) innych metod np. Weroniki Sherborne, Klausa Vopela, 

4) prowadzenie indywidualnych form usprawniania, terapii i stymulacji dziecka; 

5) instruowanie rodziców dziecka w celu kontynuowania przez nich rehabilitacji i stymulacji jego rozwoju w 
warunkach domowych, a także przekazywanie zasad pielęgnacji i opieki nad dzieckiem; 

6) kontrola postępów terapii, weryfikacja programu terapii; 

7) konsultacje lub instruktaże dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego; 

8) prowadzenie dokumentacji według obowiązujących przepisów. 

§ 38 

1. W celu podejmowania pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami tworzy się stanowisko socjoterapeuty. 

2. Do zadań socjoterapeuty należy w szczególności: 

1) udzielanie pomocy w eliminowaniu niepowodzeń osobistych, rodzinnych, szkolnych; 

2) stymulowanie rozwoju psychofizycznego dziecka; 

3) stwarzanie warunków do ujawniania pozytywnych cech charakteru dziecka; 

4) informowanie rodziców i pedagoga szkolnego o postępach w rozwoju psychospołecznym dziecka i efektach 
oddziaływań socjoterapeutycznych. 

§ 39 

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne w bibliotece. 

2. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego; 

2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 
efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

4) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki; 

5) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; 

6) rozpoznawanie potrzeb czytelniczych; 

7) opracowywanie sprawozdań z pracy biblioteki dla Rady Pedagogicznej i wynikające z niej wnioski; 

8) składanie do Dyrektora Szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole; 

9) opracowanie regulaminu biblioteki; 

10) włączanie uczniów do pomocy oraz angażowanie do organizowania różnych form inspiracji i rozwijania kultury 
czytelniczej; 

11) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb oraz 
prowadzenie rozmów o książkach; 

12) udzielanie informacji o stanie i roli czytelnictwa w edukacji podczas realizacji programów nauczania; 

13) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

14) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;  

15) tworzenie warsztatu informacyjnego biblioteki; 

16) egzekwowanie zwrotu wypożyczonych książek i rozliczaniu za ich zgubienie lub zniszczenie; 

17) informowanie czytelników o zbiorach w innych bibliotekach i zachęcanie do korzystania z nich; 

18) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z 
różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;  

19) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy itp.); 

20) informowanie o nowych książkach w bibliotece; 

21) prowadzenie współzawodnictwa w czytelnictwie; 

22) kształtowanie u uczniów kultury czytelniczej oraz zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych. 
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§ 40 

1. W celu udzielenia pomocy uczniom w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej tworzy się stanowisko 
doradcy zawodowego. 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w 
planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego 
poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i 
kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa 
edukacyjno-zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców oddziałów i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 

7) prowadzenie dziennika zajęć zgodnie z przepisami 

§ 41 

1. W celu współpracy z dyrektorem w zakresie planowania i organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli tworzy 
się stanowisko lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (lidera WDN). 

2. Do zadań lidera WDN należy w szczególności: 

1) wspieranie nauczycieli w rozwoju ich kompetencji wychowawczych i dydaktycznych, w tym doskonalenie form i 
metod pracy nauczyciela, ich odpowiedzialności za rozwój ucznia oraz kształcenia umiejętności rozwiązywania 
aktualnych problemów szkolnych; 

2) diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia,  

3) koordynowanie działań szkoły w ramach sieci współpracy i samokształcenia; 

4) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli; 

5) przygotowanie oferty szkoleń w ramach wspomagania nauczycieli; 

6) przygotowanie projektu organizacji doskonalenia nauczycieli, w tym projektu uchwały rady pedagogicznej w 
zakresie ustalenia tej organizacji; 

7) prowadzenie dokumentacji procesu doskonalenia nauczycieli w szkole. 

§ 42 

1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. 

3. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych. 

4. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców. 

5. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:  

1) świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, przygotowywaniu spotkań i występów; 

2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce; 

3) uczestniczyć w działalności charytatywnej; 

4) pomagać w organizacji zabaw dla dzieci Oddziału Przedszkolnego; 

5) współpracować z organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc społeczności lokalnej. 

6) organizowanie zbiórki pieniędzy dla potrzebujących uczniów; 

7) przeprowadzanie zbiórki podręczników i książek; 

8) promowanie idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym 

6. Do zadań Rady Wolontariatu należy: 

1) rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy; 

2) analizowanie ofert składanych do Szkoły w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia pomocy; 

3) opiniowanie i wybór ofert złożonych w Szkole.  

7. Wolontariat organizowany w szkole stanowi płaszczyznę współpracy z innymi instytucjami w środowisku lokalnym 
– ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkiem kultury, biblioteką, placówkami opieki i wychowania. 

8. Do działań podejmowanych w partnerstwie z innymi instytucjami należą w szczególności: 

1) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących; 
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2) pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

3) odwiedziny w świetlicach środowiskowych, domach dziecka, domach pomocy społecznej; 

4) organizacje imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek funkcjonujących w 
środowisku lokalnym; 

5) przygotowywanie świątecznych paczek dla seniorów bądź dzieci z domów dziecka. 

9. W skład Rady Wolontariatu wchodzą: 

1) opiekun samorządu uczniowskiego; 

2) lider (wybrany spośród uczniów); 

3) członkowie klubu – uczniowie szkoły. 

10. Opiekun i lider kierują działalnością klubu, reprezentują klub na zewnątrz oraz współpracują z centrami wolontariatu. 

§ 43 

1. Do zakresu zadań referenta administracyjnego Szkoły należy: 

1) obsługa kancelaryjna sekretariatu Szkoły; 

2) prowadzenie dokumentacji pracowniczej; 

3) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa danych osobowych 
obowiązującej w szkole, przetwarzanie danych w systemie informatycznym zgodnie z instrukcją obowiązującą 
w szkole; 

4) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Szkole; 

5) prowadzenie składnicy akt zgodnie z instrukcją archiwalną; 

6) opracowanie sprawozdań  statystycznych dotyczących pracowników; 

7) prowadzenie lokalnej bazy danych (dziedzinowych i identyfikacyjnych) systemu informacji oświatowej; 

8) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z funduszem socjalnym; 

9) interesowanie się osobami postronnymi wchodzącymi i przebywającymi na terenie Szkoły; reagowanie 
i podejmowanie stosownych działań w zakresie bezpieczeństwa, w przypadku przebywania na terenie Szkoły 
osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa innych; 

10) rzetelne, terminowe i efektywne wykonywanie innych poleceń wydawanych przez przełożonych, zgodnie 
z określoną podległością, zastrzeżonych do ich kompetencji i wynikających ze stosunku pracy. 

2. Zadania powierzone pracownikowi szczegółowo określa zakres czynności w aktach pracownika. 

§ 44 

1. Do zakresu zadań sprzątaczki-pomocy kuchennej należy: 

1) utrzymanie czystości na terenie Szkoły; 

2) codzienne sprzątanie pomieszczeń na wyznaczonym terenie; 

3) sprzątanie okresowe (ferie, wakacje); 

4) po zakończonej pracy zamykanie okien, drzwi wszystkich pomieszczeń oraz umieszczanie kluczy w gablocie; 

5) dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń; 

6) codzienne usuwanie (zamiatanie, zbieranie, zmywanie) nieczystości na terenie Szkoły i z terenu poza 
budynkiem; 

7) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z umową o pracę i przepisami 
prawa; 

8) wydawanie posiłków; 

9) codzienne sprzątanie pomieszczeń do wydawania posiłków oraz kuchni z zachowaniem odpowiednich 
przepisów prawa. 

10) Jako pracownik niepedagogiczny czynności związane z opieką w oddziałach przedszkolnych oraz opieka w 
tracie dowozu szkolnego.  

2. Zadania powierzone pracownikowi szczegółowo określa zakres czynności w aktach pracownika. 

§ 45 

1. Do zakresu zadań woźnego-konserwatora należy: 

1) utrzymanie czystości na terenie Szkoły; 

2) codzienne sprzątanie pomieszczeń na wyznaczonym terenie; 

3) sprzątanie okresowe (ferie, wakacje); 

4) po zakończonej pracy zamykanie okien, drzwi wszystkich pomieszczeń oraz umieszczanie kluczy w gablocie, 

5) otoczenie opieką uczniów, pomoc przy czynnościach samoobsługowych i higienicznych; 
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6) dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń; 

7) informowanie przełożonych o wszelkiego rodzajach zauważonych uszkodzeniach sprzętu i instalacji; 

8) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z umową o pracę i przepisami 
prawa; 

9) konserwacja sprzętu szkolnego (meble, ławki, krzesła, drzwi, wieszaki, bramki, ogrodzenie, tablice, pomoce 
dydaktyczne, zamki, drzwi, kosiarka, sprzęt sportowy i znajdujący się na placach zabaw); 

10) przestrzeganie instrukcji obsługi sprzętu ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprzęt elektryczny; 

11) montaż zakupionego sprzętu i wyposażenia Szkoły, o ile jest to konieczne; 

12) dokonywanie codziennego przeglądu Szkoły, wyszukiwanie usterek i niezwłoczne ich usuwanie; 

13) mocowanie obrazów, tablic, karniszy i innych przedmiotów na ścianach wewnątrz budynku; 

14) przenoszenie mebli i innych przedmiotów na terenie Szkoły; 

15) naprawa niewielkich ubytków na ścianach i ich malowanie; 

16) zakup artykułów metalowych, budowlanych i innych niezbędnych do dokonywania napraw; 

17) zabezpieczenie miejsca awarii, w tym wodociągowej; 

18) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniu woźnego-konserwatora Szkoły; 

19) utrzymanie w porządku, czystości i dobrym stanie technicznym narzędzi i innych przedmiotów służących do 
dokonywania napraw; 

20) informowanie przełożonych o zauważonych uszkodzeniach i awariach na terenie Szkoły; 

21) reagowanie w przypadku osób przebywających na terenie Szkoły zagrażających bezpieczeństwu innych, 

22) codzienne usuwanie (zamiatanie, zbieranie, zmywanie) nieczystości na terenie Szkoły i z terenu poza 
budynkiem; 

23) odśnieżanie dojścia do Szkoły, zapobieganie skutkom gołoledzi; 

24) pielęgnowanie trawników i kwietników (koszenie, pielenie, podlewanie, grabienie); 

25) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, o ile nie są one sprzeczne z umową o pracę i 
przepisami prawa. 

26) Jako pracownik niepedagogiczny czynności związane z opieką w tracie dowozu szkolnego.  

2. Zadania powierzone pracownikowi szczegółowo określa zakres czynności w aktach pracownika. 

§ 46 

3. Do zakresu zadań pracowników wymienionych w §43-45 w zakresie zadań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę należy: 

27) przestrzeganie zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych; 

28) rzetelne wykonywania zadań, które mają wpływ na bezpieczeństwo uczniów; 

Rozdział 7 
Uczniowie Szkoły 

§ 47 

1. Do Szkoły uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 15 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 
roku życia.  

2. Dziecko w wieku 6 lat zobowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten 
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

3. Dziecko, któremu organ wykonawczy Gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego, Oddział Przedszkolny w innej szkole podstawowej lub przedszkolu, w obwodzie 
której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I Szkoły bez przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego. 

4. Do oddziału klasy pierwszej Szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym 
kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 

5. Na wniosek rodziców składany do Dyrektora Szkoły, Szkoła przyjmuje do oddziału klasy pierwszej także dzieci, 
które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, jeżeli wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki 
szkolnej i odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. 

6. Do oddziału klasy pierwszej przyjmuje się: 

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły- na podstawie zgłoszenia; 

2) na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły. 

7. O fakcie spełniania obowiązku szkolnego informuje się Dyrektorów szkół tych obwodów. 
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8. Dyrektor Szkoły przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony obwód. 

9. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły 

10. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do Szkoły, rodzaje dokumentów 
wymagane od kandydatów określają przepisu ustawy Prawo Oświatowe. 

11. Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu szkolnego, jeżeli Szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami. 

12. Na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej Dyrektor może zezwolić 
na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. 

§ 48 

1. Uczeń Szkoły ma prawo do: 

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami 
przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

3) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymaganiami 
edukacyjnymi, kryteriami oceniania zachowania oraz sposobami i warunkami oceniania; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;  

6) poszanowanie swojej godności; 

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich; 

8) uczestniczenia w wybranych przez siebie i zaakceptowanych przez rodzica zajęciach pozalekcyjnych; 

9) nietykalności osobistej; 

10) bezpiecznych warunków pobytu w Szkole; 

11) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczenie i w myśl obowiązujących 
regulaminów; 

12) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach; 

13) do korzystania z pełni praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka; 

14) korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej; 

15) składania skarg na piśmie w przypadkach, gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i 
złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do Dyrektora i powinna zawierać opis, miejsce i 
datę zdarzenia; 

16)  dostosowania warunków pisania egzaminu do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni 
pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców; 

17) ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, informacji o 
rodzinie, statusie materialnym, statusie społecznym, statusie prawnym rodziny, alkoholizmie w rodzinie); 

18) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela; 

19) dostępu do dziennika elektronicznego; 

20) w okresie letnim i jesiennym (V – VI, IX - X) uczniowie oddziałów klas I – VIII mogą przebywać na zewnątrz 
budynku tylko na długich przerwach pod opieką nauczyciela sprawującego dyżur za jego zgodą. 

2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia i sposób załatwienia skargi. 

1) uczeń lub jego rodzice składają skargę pisemną do Dyrektora z uzasadnieniem w terminie do 7 dni; 

2) Dyrektor bada skargę i przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami oraz pracownikiem, na którego 
złożono skargę; 

3) jeśli skarga jest uzasadniona, Dyrektor wobec pracownika wyciąga konsekwencje służbowe lub dyscyplinarne; 

4) w przypadku gdy strony nie zgadzają się z decyzją Dyrektora Szkoły, mogą odwoływać się do organu 
nadzorującego. 

3. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

4. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego 
adresata. 

5. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. 

6. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia 
sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

7. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną - odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy. 

8. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy otrzymuje również organ 
prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

9. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiada Dyrektor. 
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10. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie. 

11. Do obowiązków ucznia należy przestrzeganie postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza: 

1) systematyczne uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

2) przygotowywanie się do zajęć oraz aktywny udział w zajęciach; 

3) zachowanie porządku i właściwej dyscypliny na zajęciach; 

4) zachowanie pełnej kultury wypowiedzi; 

5) nieprzeszkadzanie innym uczniom w uczestnictwie w zajęciach; 

6) stosowanie się do uwag i poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

7) przynoszenie na zajęcia wymaganych przez nauczycieli zeszytów, podręczników, pomocy i sprzętu 
niezbędnego do prawidłowego uczestnictwa w zajęciach; 

8) odrabianie zadań domowych wskazanych przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych; 

9) uzupełnienie braków wynikających z nieobecności na zajęciach; 

10) punktualne przychodzenie na lekcje i inne zajęcia zorganizowane przez Szkołę; 

11) stosowanie się do zakazu samowolnego opuszczania budynku Szkoły przed zakończeniem zajęć 
obowiązkowych lub dodatkowych bez wiedzy wychowawcy, nauczyciela i rodziców; 

12) zdobywanie dodatkowych informacji związanych z realizowanymi zagadnieniami z poszczególnych 
przedmiotów, wykorzystując bazę dydaktyczną Szkoły (zasoby biblioteki, Internet, programy multimedialne itp.); 

13) bezpiecznego poruszania się po terenie Szkoły i przebywania na wyznaczonych kondygnacjach budynku; 

14) podczas przerw między lekcjami uczniom nie wolno gromadzić się w szatni, łazienkach szkolnych, na 
półpiętrach oraz w innych ustronnych miejscach bez opieki nauczyciela; 

15) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole; 

16) wystrzeganie się szkodliwych nałogów; 

17) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole: uczniom zabrania się przynoszenia do Szkoły materiałów 
chemicznych szkodliwych dla zdrowia i środków pirotechnicznych; 

18) wchodzenie do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela i nie opuszczanie samowolne miejsca pracy i lekcji; 

19) respektowanie regulaminów pracowni przedmiotowych; 

20) naprawianie wyrządzonych szkód materialnych; 

21) dbanie o honor i tradycję Szkoły; 

22) jeśli warunki materialne i zdrowotne pozwalają, uczestniczyć w zajęciach na pływalni o ile przewiduje je 
obowiązujący tygodniowy plan zajęć oraz bezwzględnie przestrzegać stosownych regulaminów i poleceń 
opiekuna; 

§ 49 

1. Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i 
innych urządzeń elektronicznych rejestrujących dźwięk lub obraz na terenie Szkoły należy: 

1) respektowanie całkowitego zakazu korzystania z tych urządzeń podczas zajęć edukacyjnych oraz przerw 
międzylekcyjnych z zastrzeżeniem ust.4. 

2) respektowanie całkowitego zakazu nagrywania i rozpowszechniania nagrań dotyczących uczniów, nauczycieli 
i innych pracowników Szkoły, przebiegu zajęć oraz przerw międzylekcyjnych i innych związanych z organizacją 
zajęć, z zastrzeżeniem ust.4; 

2. W przypadku niezastosowania się do zasad z ust.1: 

1) Nauczyciel stosuje ustne upomnienie oraz dokonuje stosownego wpisu w dzienniku zgodnie z §64-N16; 

2) Uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować urządzenie; 

3) Nauczyciel informuje o tym fakcie wychowawcę klasy; 

4) Wychowawca klasy upomina ucznia informując go o konsekwencjach oraz o wpisie zgodnie z §64 

5) Wychowawca klasy ma obowiązek skutecznie poinformować o zaistniałej sytuacji rodzica oraz o 
konsekwencjach wobec ucznia.  

3. Jeżeli uczeń nie zastosuje się do poleceń nauczyciela i nie wyłączy urządzenie na miejsce może zostać wezwany 
pedagog szkolny, psycholog szkolny lub Dyrektor Szkoły w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

4. Uczeń lub uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela lub Dyrektora. 

5. Szkoła nie bierze odpowiedzialności materialnej za uszkodzone lub zgubione urządzenia elektroniczne przyniesione 
przez ucznia do Szkoły. 



Statut Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim 

-32- 

§ 50 

1. W szkole obowiązuje Zeszyt Usprawiedliwień i Zwolnień (w skr.ZUZ). Na pierwszej stronie w zeszycie obowiązkowo 
umieszczona jest pieczęć podłużna Szkoły i wzory podpisów rodziców. 

2. Do obowiązków ucznia w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych należy: 

1) ustne wyjaśnienie przyczyn nieobecności na zajęciach; 

2) przedkładanie wychowawcy usprawiedliwień w terminie do 7 dni sporządzonych przez rodziców w zeszycie 
ZUZ; 

3. Wychowawca może uzgodnić z rodzicem na początku roku szkolnego zasady usprawiedliwiania nieobecności 
poprzez korespondencję elektroniczną dokumentując ten fakt w dzienniku. 

4. Zasady i tryb zwolnienia ucznia w wyjątkowych sytuacjach za pomocą ZUZ 

1) w wyjątkowych sytuacjach rodzic może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych (jednych lub kilku) do domu, lekarza 
itp. na podstawie oświadczenia podpisanego przez rodzica, wpisanego do ZUZ; 

2) wiarygodność oświadczenia weryfikowane jest z rodzicem na konsultacjach lub spotkaniu z rodzicami. W razie 
wątpliwości przed wydaniem decyzji o zwolnieniu-telefoniczne; 

3) Nauczyciel zwalniający w uzasadnionych przypadkach w trosce o bezpieczeństwo ucznia może odmówić jego 
zwolnienia; 

4) prawo do zwolnienia w tym trybie ucznia ma wychowawca klasy. W razie jego nieobecności uczeń po akceptację 
zwolnienia udaje się do Dyrektora Szkoły lub w drugiej kolejności do nauczyciela z którym ma pierwszą 
zwolnioną lekcję; 

5) Nauczyciel zwalniający podpisuje oświadczenie i ma obowiązek udokumentowania tego faktu w dzienniku. 

§ 51 

1. Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania zasad ubierania się na terenie Szkoły należy:  

1) strój codzienny:  

a) w czasie trwania zajęć szkolnych obowiązuje: strój skromny, niewyzywający, bez ekstrawaganckich 
dodatków, bez wyraźnego dekoltu, zasłaniający brzuch, plecy, uda. Nie dopuszcza się noszenia w szkole 
czapek, kapturów zasłaniających twarz oraz wulgarnych haseł i napisów w języku polskim i językach obcych 
na ubraniach, plecaku i przyborach szkolnych, uczniowie nie mogą również nosić emblematów klubów 
sportowych oraz organizacji (np. szalików). 

b) w czasie trwania zajęć sportowych obowiązuje strój wg zasad ustalonych przez nauczycieli wychowania 
fizycznego, 

c) w czasie dyskotek szkolnych, wycieczek i innych imprez obowiązuje: strój nie wyzywający, obuwie zmienne. 

2) strój galowy obowiązuje w czasie uroczystości szkolnych, uwzględnionych w kalendarzu roku szkolnego i 
kalendarzu imprez szkolnych stanowiącym załącznik do Planu Pracy Szkoły (dotyczy zarówno uczniów 
biorących udział i przygotowujących uroczystości): 

a) dziewczęta: biała bluzka (bez wyraźnego dekoltu, rękaw długi lub krótki) oraz granatowa lub czarna 
spódnica lub długie spodnie (kolor ciemny), 

b) chłopcy: biała koszula, ciemna marynarka lub sweter, dodatki do koszuli, długie spodnie (wizytowe). 

3) Uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału 
szkolnego. 

2. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają po każdym wejściu do Szkoły obuwie.  

§ 52 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) za rzetelną naukę i wzorowe zachowanie; 

2) pracę na rzecz Szkoły, wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę; 

4) frekwencję – dopuszcza się 1 dzień usprawiedliwionej nieobecności (do 7 godzin). 

2. Nagrodami są: 

1) pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich; 

2) pochwała Dyrektora  wobec całej społeczności szkolnej; 

3) dyplom dla ucznia ; 

4) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów; 

5) nagrody rzeczowe;  

6) list gratulacyjny/pochwalny dla rodziców 

3. O przyznanej uczniowi nagrodzie wychowawca zawiadamia rodziców nagrodzonego ucznia. 
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4. Nagrodzony uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody. Zastrzeżenia wnosi się na 
piśmie lub ustnie. 

5.  Zastrzeżenia, o których mowa w ust.4 rozpatruje Dyrektor. 

6. Nagrody finansowane są z budżetu Szkoły lub przez Radę Rodziców. 

7. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami – obowiązuje średnia ocen 
4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania. 

§ 53 

1. Za nieprzestrzeganie przez uczniów obowiązków zawartych w Statucie Szkoły i regulaminów obowiązujących na 
terenie Szkoły ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie ucznia przez wychowawcę oddziału lub nauczyciela; 

2) upomnienie pisemne przez wychowawcę oddziału lub nauczyciela; 

3) nagana wychowawcy klasy; 

4) zakaz udziału ucznia w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

5) upomnienie ustne Dyrektora w obecności uczniów klasy; 

6) nagana pisemna udzielona uczniowi przez Dyrektora w obecności wychowawcy oddziału; 

7) nagana pisemna udzielona uczniowi przez Dyrektora w obecności wychowawcy oddziału i rodzica (jeżeli rodzic 
nie zgłosi się, otrzymuje pisemne powiadomienie o udzieleniu kary); 

8) przeniesienie ucznia do innego oddziału klasy tej Szkoły; 

9) przeniesienie ucznia do innej Szkoły. 

2. Tryb stosowania kar jest następujący: 

1) Karę z ust.1,pkt.1-4 stosuje wychowawca oddziału 

2) kary z ust.1,pkt.5-8 wymierza Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy oddziału lub 
członka Rady Pedagogicznej; 

3) z wnioskiem do Dyrektora o zastosowanie kary z ust.1,pkt.9 występuje Wychowawca oddziału klasy; powyższy 
wniosek po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Dyrektor składa do Kuratora Oświaty; 

4) przed zastosowaniem kary z ust.1 pkt.7-9 Dyrektor przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców. 

3. Przy wymierzaniu kary przestrzega się w gradacji ich stosowania, z zastrzeżeniem ust.5. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Rady Pedagogicznej może wnioskować do Dyrektora o 
wymierzenie kary z pominięciem zachowania kolejności. 

5. W niżej wymienionych przypadkach wobec ucznia mogą być stosowane kary bez zachowania zasady gradacji kar: 

1) niszczenie mienia szkolnego; 

2) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia; 

3) demoralizujący wpływ na społeczność uczniowską (wymuszenia, zastraszanie, szantaż, picie alkoholu, 
zażywanie i rozprowadzanie narkotyków); 

4) wejście w kolizję z prawem karnym – prawomocnie orzeczone (kradzieże, napady, pobicia, narkotyki). 

6. W przypadkach wymienionych w ust 5 poza systemem kar wskazanym w ust.1. mogą zostać zastosowane 
dodatkowe działania wymienione w ust.7. 

7. W przypadkach wymienionych w ust.5, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego 
na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor szkoły może, za 
zgodą rodziców albo prawnego opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować jeśli jest to wystarczające, środek 
oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia piśmie, przeproszenia 
pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz 
szkoły. 

8. O udzielonej uczniowi karze wychowawca powiadamia rodziców. 

9. Od udzielonej kary uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do Dyrektora. Odwołanie składa się na piśmie 
w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia rodziców o ukaraniu dziecka. 

10. O zastosowanych karach w stosunku do uczniów Dyrektor może poinformować społeczność uczniowską na apelach 
szkolnych, uwzględniających problemy wychowawcze. 

11. Od każdej nałożonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, Wychowawcy 
oddziału lub rodziców do Dyrektora w terminie dwóch dni od daty zastosowanej kary. 

12. Dyrektor może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesieniu ucznia do innej Szkoły W 
przypadkach: 

1) wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stosowaniem kar włącznie i brakiem poprawy 
zachowania ucznia, nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne; 
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2) pobicia ucznia lub znęcania psychicznego nad uczniami; 

3) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie Szkoły, demoralizuje innych uczniów; 

4) wulgarnego zachowania się wobec nauczycieli, innych pracowników Szkoły oraz uczniów; 

5) spożycia alkoholu lub narkotyków na terenie Szkoły; 

6) dystrybucji narkotyków lub środków odurzających na terenie Szkoły; 

7) zmiana środowiska może mieć korzystny wpływ na jego postawę 

8) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 

9) dokonuje kradzieży, dokonuje pobić, włamań, wchodzi w kolizję z prawem 

10) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka; 

11) zgłoszenie przez Policję o wybrykach chuligańskich. 

13. Przed wystąpieniem z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej Szkoły Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady 
Pedagogicznej. 

14. Przed sporządzeniem wniosku, o którym mowa w ust.11, Dyrektor jest obowiązany przeprowadzić postępowania 
wyjaśniające, w tym wysłuchać ucznia i jego rodziców. 

§ 54 

1. Uczniowie mogą korzystać z pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Państwa lub 
w budżecie Gminy Dąbrowa Tarnowska.  

2. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za 
wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny. 

4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;  

2) stypendium Prezesa Rady Ministrów;  

3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

5. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym. 

6. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. 

7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne 
nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art.90d,ust.7 Ustawy o Systemie Oświaty. 

8. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. 

9. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 
publicznych z zastrzeżeniem art.90d,ust.13 ustawy o systemie oświaty. 

10.  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z 
powodu wystąpienia zdarzenia losowego. 

11. Zasiłek, o którym mowa w ust.10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy 
do roku. 

12. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art.90e,ust.3 Ustawy o Systemie Oświaty. 

13. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, 
uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

14. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej 
dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

15. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę 
zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

16. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I - III oraz uczniom oddziału klasy IV do 
ukończenia pierwszego okresu nauki. 

17. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I - III. 

18. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu 
Uczniowskiego ustala średnią ocen. 
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Rozdział 8 
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 55 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów 
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole podstawowej programów nauczania – w 
przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danego 
oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków 
określonych w §48-51. 

4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych stosownie do potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które 
ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym 
zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 
powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz 
szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art.44k ust.2 i 3 ustawy o systemie oświaty, 
a także w art.37,ust.4, art.115,ust.3 i art.164,ust.3 i 4 Prawa Oświatowego; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

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

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

7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 
z zastrzeżeniem ust.9; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

Fakt ten odnotowują w dokumentacji szkolnej 

8. Wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Fakt ten odnotowują w dokumentacji szkolnej 
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9. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust.2 pkt.1 i 2, nauczyciel jest obowiązany dostosować do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń 
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt.1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń 
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.  

10. Wszystkie działania nauczyciela i kontakty z rodzicami każdorazowo odnotowywane są w dzienniku. 

§ 56 

1. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na 
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, 
na czas określony w tej opinii. 

2. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku 
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, z 
zastrzeżeniem §55, ust.9 pkt 5. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust.2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 
rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, 
specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

5. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, 
zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka 
obcego nowożytnego. 

6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z której wynika potrzeba zwolnienia tego ucznia z nauki drugiego 
języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie 
tego orzeczenia. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 
przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w 
działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej, z zastrzeżeniem §55, ust.9 pkt 5. 

§ 57 

1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne; 

3)  śródroczne i roczne; 

4) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może 
uzasadnić ocenę w formie pisemnej recenzji. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom do wglądu. 

5. Rodzice mogą otrzymać do wglądu prace, o których mowa w ust.4 w Szkole podczas zebrań, a także w umówionym 
terminie z nauczycielem lub wychowawcą. Dopuszcza się możliwość skopiowania prac ucznia. 

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 
sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyniku wniesionych zastrzeżeń jest udostępniana do wglądu uczniowi i 
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jego rodzicom na terenie Szkoły w obecności pracownika Szkoły. Na udostępnionej dokumentacji wpisuje się datę 
i adnotację o zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją. 

§ 58 

1. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego 
pracy oraz ustalenia kierunków dalszej pracy.  

2. Informacja zwrotna dla ucznia zawiera: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę; 

4) wskazówki , w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

3. Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej wykonaniem. 

4. Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału uczniów. 

§ 59 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII 
ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 (cel); 

2) stopień bardzo dobry – 5 (bdb); 

3) stopień dobry – 4 (db); 

4) stopień dostateczny – 3 (dst); 

5) stopień dopuszczający – 2 (dop); 

6) stopień niedostateczny – 1 (ndst). 

2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „‒” łącznie ze stopniem, z wyłączeniem 
stopnia celującego i niedostatecznego. 

3. Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust.1 pkt 1–5. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w arkuszach ocen wpisuje się w pełnym brzmieniu. 

5. Oceny, o których mowa w ust.1 ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych. 

6. Oceny bieżące powinny posiadać opis słowny w dzienniku. 

7. W celach informacyjnych w ocenianiu bieżącym nauczyciel może używać w dzienniku wpisów: np. br. Wpisy te nie 
są uwzględniane przy ocenie klasyfikacyjnej ucznia. Informacja o stosowaniu tych wpisów powinna być 
umieszczona w przedmiotowym systemie oceniania. 

§ 60 

1. Uczeń jest oceniany z wiedzy i umiejętności w formie odpowiedzi ustnych, prac pisemnych oraz zadań praktycznych. 

2. Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są: 

1) odpowiedź ustna; 

2) recytacja; 

3) zadanie klasowe; 

4) pisemny sprawdzian wiadomości; 

5) test pisemny; 

6) praca domowa; 

7) kartkówka; 

8) ćwiczenia; 

9) referat; 

10) zadania praktyczne; 

11) wytwory. 

3. Zadania klasowe, pisemne sprawdziany wiadomości i testy pisemne są przechowywane w Szkole przez nauczyciela 
do 31 sierpnia każdego roku a następnie są niszczone. 

4. Dopuszcza się możliwość ustalenia innych sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ustalonych przez 
nauczyciela i wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych. 

5. Termin zadania klasowego, testu sprawdzianu wiadomości podaje się uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem, 
zaznaczając ten fakt w dzienniku. 

6. Zadań klasowych, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu w tygodniu nie może być więcej niż 3 
i co najwyżej 1 w danym dniu. Zadanie klasowe powinno się przeprowadzać po lekcjach powtórzeniowych i 
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wskazaniu typu zadań. W przypadku, gdy zadanie klasowe, pisemny sprawdzian wiadomości lub pisemny test nie 
odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela mogą zostać zrealizowane na pierwszych kolejnych zajęciach, 
pod warunkiem, że w danym dniu nie ma zaplanowanego innego sprawdzianu lub zadania klasowego. 

7. Ocena prac pisemnych, o których mowa w ust.5-6, musi nastąpić w ciągu 14 dni od ich napisania. Nauczyciel nie 
może przeprowadzić pracy pisemnej w przypadku, gdy poprzednia praca pisemna nie została poprawiona i 
oceniona. Termin zwrotu prac pisemnych może być przedłużony w sytuacji dłuższej nieobecności nauczyciela lub 
nieodbycia lekcji z powodów niezależnych od nauczyciela. 

8. Z prac klasowych i sprawdzianów uczeń otrzymuje oceny w oparciu o następującą skalę procentową: 

1) 0 – 29% - ocena niedostateczna; 

2) 30 – 49% - ocena dopuszczająca; 

3) 50 – 74% - ocena dostateczna; 

4) 75 – 89% - ocena dobra; 

5) 90 – 100% - ocena bardzo dobra; 

6) powyżej 100% - ocena celująca. 

9. Uczeń ma jednorazową możliwość poprawy oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w ciągu tygodnia od jej 
otrzymania w sposób uzgodniony z nauczycielem. 

10. Sprawdziany uwzględniają różny poziom wymagań, umożliwiając uczniom wybór poziomu sprawdzianu i wykazanie 
się posiadaną wiedzą i umiejętnościami. 

11. Sprawdziany i zadania klasowe są obowiązkowe, jeśli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z cała klasą, to 
powinien to uczynić w ciągu tygodnia od terminu pisania; w wyjątkowych wypadkach nauczyciel może zwolnić 
ucznia z zaliczenia sprawdzianu. 

12. Oceny z prac pisemnych wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym, pozostałe kategorie ocen i kolory ustala 
nauczyciel uczący. 

13. Ustala się minimalną liczbę ocen bieżących z przedmiotów: 

1) 3 oceny w półroczu dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo; 

2) 4 oceny w półroczu dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 2 godzin tygodniowo; 

3) 5 ocen w półroczu dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 3 godzin tygodniowo; 

4) 6 ocen w półroczu dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 4 lub więcej godziny tygodniowo. 

§ 61 

1. W klasach I–III: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane w stopniach, o których mowa 
w §59; 

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także 
śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Oceny bieżące powinny być ustalane systematycznie oraz w różnych formach. 

3. Oceny, o których mowa w ust.1 pkt.2, sporządza nauczyciel uczący oddział. 

4. Każda ocena posiada informację zwrotną dla ucznia. 

5. Każda ocena posiada informację zwrotną dla rodzica w formie pisemnej w dzienniku. 

6. Ocena bieżąca z zachowania jest ustalana w punktach, o których mowa w §63-64, na podstawie których 
wychowawca ustala ocenę opisową z zachowania. 

7. W klasach I-III nie stosuje się z §62 ust.2, 3,5, 7, 8, 17-21. 

8. W klasach I-III wychowawca oddziału może również stosować bieżącą ocenę opisową w dzienniku. 

9. Ocenę opisową roczną z zajęć edukacyjnych i roczną ocenę opisową z zachowania w dzienniku sporządza i 
podpisuje wychowawca. 

§ 62 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły; 

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

5) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią; 

6) okazywanie szacunku innym osobom. 

7) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
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2. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.   

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię ucznia oraz: 

1) uzyskaną liczbę punktów w dzienniku w ciągu półrocza wg §63-64; 

2) opinię zespołu klasowego- Wychowawca uwzględniając opinię oddziału może przydzielić określoną liczbę 
punktów wg §63 – P60, P71, P72  lub §64 – N60, N71, N72; 

3) opinię Rady Pedagogicznej.-Rada Pedagogiczna może przydzielić określoną liczbę punktów wg §62 ust.26. 

4. Przy ustaleniu 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 publicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

5. W klasach IV – VIII śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 
skali: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp;  

6) naganne – nag. 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem §74 ust.1. 

7. W Szkole wprowadza się bieżącą ocenę z zachowania wg skali punktowej. Wszelkie uwagi dotyczące zachowania 
ucznia wychowawca i nauczyciele zapisują w dzienniku w punktach. 

8. W klasyfikacji śródrocznej oraz klasyfikacji rocznej stopnie wg skali punktowej przelicza się wg następujących 
kryteriów: 

Liczba Punktów:........................................... Ocena: 

200 i więcej punktów- .................................... wzorowe. 

150-199 punktów- .......................................... bardzo dobre. 

90-149 punktów- ............................................ dobre. 

40-89 punktów- .............................................. poprawne. 

0-39 punktów- ................................................ nieodpowiednie. 

poniżej 0 punktów- ......................................... naganne. 

9. Każdy uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 100 punktów. 

10. Uczeń może pozyskiwać lub tracić punkty zgodnie z §63-64. 

11. Kartoteka każdego ucznia znajduje się w dzienniku. 

12. Zapis jest numerowany, datowany, opisany zgodnie z §63-64 

13. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu. 

14. Uczeń ma prawo do monitorowania ilości swoich punktów poprzez dziennik. 

15. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia nauczyciele i pracownicy Szkoły są zobowiązani 
odnotować w dzienniku lub zgłosić osobiście wychowawcy. 

16. Osoba wpisująca uwagę wpisuje komentarz opisując krótko zdarzenie. 

17. Zachowania wzorowego i bardzo dobrego, mimo uzyskanej ilości punktów, nie może mieć uczeń, u którego 
stwierdzono zaniedbania lub wykroczenia wyszczególnione w §64: N15, N21,N22,N42,N43,N51,N57, N63. 

18. Zachowanie dobrego mimo uzyskanej ilości punktów nie może otrzymać uczeń, u którego co najmniej trzykrotnie 
stwierdzono zaniedbania lub wykroczenia wyszczególnione w §62 ust.17. 

19. Jeżeli uczeń ma powyżej 3 negatywnych uwag N10 lub N62  (łącznie) nie może otrzymać wzorowej oceny 
z zachowania na koniec pierwszego półrocza lub koniec roku szkolnego.  

20. Jeżeli uczeń ma powyżej 6 negatywnych uwag N10 lub N62  (łącznie) nie może otrzymać bardzo dobrej oceny 
z zachowania na koniec pierwszego półrocza lub koniec roku szkolnego. 

21. Jeżeli uczeń ma powyżej 5 negatywnych uwag N13 nie może otrzymać wzorowej oceny z zachowania na koniec 
pierwszego półrocza lub koniec roku szkolnego.  

22. Jeżeli uczeń na wskutek upomnienia z §49 otrzymał wpisy N16: 

1) powyżej 2 wpisów, nie może otrzymać wzorowej oceny z zachowania na koniec pierwszego półrocza lub koniec 
roku szkolnego. 
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2) powyżej 3 wpisów, nie może otrzymać bardzo dobrej oceny z zachowania na koniec pierwszego półrocza lub 
koniec roku szkolnego. 

3) powyżej 4 wpisów, nie może otrzymać dobrej oceny z zachowania na koniec pierwszego półrocza lub koniec 
roku szkolnego. 

4) powyżej 5 wpisów, wychowawca wzywa rodzica ucznia i informuje pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły 

23. Uczeń jednorazowo za wykonanie określonej pracy na rzecz Szkoły może otrzymać maksymalnie 40 punktów 
dodatnich. 

24. Wychowawca dokonuje comiesięcznej oceny zachowania wychowanka i przydziela określoną liczbę punktów wg 
§63 – P13  lub §64 – N13; 

25. W przypadkach nieobjętych §63-64 nauczyciel po konsultacji z klasą i wychowawcą może przyznać lub ująć punkty, 
dokonując odpowiedniego wpisu dzienniku. 

26. W szczególnych przypadkach, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, Rada Pedagogiczna może zmienić 
ocenę ucznia w głosowaniu jawnym, przyznając lub ujmując zgodnie z §63-64 maksymalnie 60 punktów. 

27. Ostateczną decyzję o ocenie z zachowania podejmuje wychowawca. 

§ 63 

1. ZACHOWANIA POZYTYWNE: 

LP. Za co oceniamy Punkty Kto przyznaje 

I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 

P10 Pełnienie funkcji w Samorządzie Uczniowskim 20 Wychowawca, Opiekun SU 

P12 Pełnienie dodatkowych funkcji w klasie 10 Wychowawca 

P13 
Wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych (np. przygotowanie do 
zajęć, udział w dodatkowych zajęciach itp.) 

10-20 Wychowawca, Nauczyciel 

Pomoc koleżeńska w nauce (udokumentowana przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga, opiekuna wolontariatu): 

P14 Opieka ciągła w półroczu 20-30 Wychowawca, Nauczyciel 

P15 Pomoc jednorazowa 5 Wychowawca, Nauczyciel 

Wzorowa frekwencja: 

P16 0 godz. Opuszczonych 20 Wychowawca, 

P17 do 7 godzin opuszczonych usprawiedliwionych 10 Wychowawca,  

II. POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

P20 Praca na rzecz klasy (po zajęciach) 2 godz. 10-20 Wychowawca, Nauczyciel 

P21 Praca na rzecz Szkoły (po zajęciach) 2 godz.. 10-20 Wychowawca, Nauczyciel 

P22 Aktywny udział w akcjach charytatywnych i innych 5-10 Wychowawca, Nauczyciel 

P23 Troska o ład w najbliższym otoczeniu 5 Wychowawca, Nauczyciel 

P24 
Dbałość o samorozwój (koła zainteresowań,  
SKS-y, warsztaty, rozwijanie uzdolnień) (raz na okres rozliczeniowy) 

5-30 Wychowawca w kons. z N-lami 

III. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY ORAZ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ. 

P30 Przygotowanie akademii i imprez szkolnych i udział w nich 5-30 Wychowawca, Nauczyciel 

Udział w konkursach przedmiotowych: 

P31 Szkolnych 5-20 Nauczyciel opiekun konkursu 

P32 Międzyszkolnych 20-30 Nauczyciel opiekun konkursu 

P33 Zajęcie miejsca punktowanego (1 - 3) w konkursie szkolnym 20-30 Nauczyciel opiekun konkursu 

P34 Zajęcie miejsca punktowanego(1-3)(1 - 6) w konkursie międzyszkolnym 10-30 Nauczyciel opiekun konkursu 

Udział w konkursach sportowych: 

P35 Udział w konkursach sportowych szkolnych 5-10 Nauczyciel opiekun konkursu 

P35a Międzyszkolnych indywidualnych 10-20 Nauczyciel opiekun konkursu 

P36 Międzyszkolnych grupowych 10-20 Nauczyciel opiekun konkursu 

P37 Zajęcie miejsca punktowanego (1 - 3) indywidualnych 10-20 Nauczyciel opiekun konkursu 

P38 Zajęcie miejsca punktowanego (1 - 3) grupowych 10-20 Nauczyciel opiekun konkursu 

P39 Wybitne osiągnięcia w konkursie i reprezentowaniu Szkoły 20-50 Nauczyciel w konsultacji z Dyr. 
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LP. Za co oceniamy Punkty Kto przyznaje 

IV.DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB 

Sprawowanie opieki koleżeńskiej nad uczniami młodszymi lub potrzebującymi wsparcia: 

P40 Jednorazowa 5 Wychowawca 

P41 Ciągła 10-20 Wychowawca 

P42 Reagowanie na sytuacje bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu innych 10 Wychowawca 

V. GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 

P50 Pochwała Dyrektora Szkoły 10-30 Dyrektor Szkoły 

P51 Pochwała wychowawcy klasy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły 10 Wychowawca 

VI. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM 

P60 Koleżeńskie, kulturalne zachowanie w stosunku do innych uczniów 1-10 
Nauczyciel, wychowawca 

(Zamiennie (N60) 

P61 Kulturalne zachowanie w stosunku do pracowników Szkoły 1-10 
Nauczyciel, Wychowawca 

(Zamiennie z N61) 

VII. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ 

P71 
Używanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do nauczycieli i 
pracowników Szkoły 

1-20 
Wychowawca w kons. z N-lami 

nauczycielem 

P72 
Dbałość o piękno i estetykę (używanie poprawnej polszczyzny w 
kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami, i pracownikami Szkoły 

1-20 
Wychowawca w kons. z N-lami 

nauczycielem 

INNE 

P00 
Opis zachowania które nie jest objęte żadnym z  w/w punktów 
(wyczerpujący komentarz opisujący zdarzenie) 

1-20 Wychowawca, Nauczyciel 

§ 64 

1. ZACHOWANIA NEGATYWNE 

LP. Za co oceniamy Punkty Kto przyznaje 

I. NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 

N10 Zakłócanie toku lekcji, naruszenie dyscypliny na lekcji i na przerwie 5-10 Wychowawca, Nauczyciel 

N12 Nieuzasadnione spóźnienie 5-10 Wychowawca 

N13 
Niewypełnianie obowiązków szkolnych (np. brak: zadania, zeszytu, 
przyborów, materiałów itp, opuszczanie dodatkowych zajęciach itp.) 

5-20 Wychowawca, Nauczyciel 

N14 
Nieobecność nieusprawiedliwiona oraz nieusprawiedliwianie 
nieobecności w wyznaczonym terminie 

5/ godz. Wychowawca 

N15 Ucieczki z wybranych lekcji 10/ godz. Wychowawca 

N16 
Korzystanie z telefonów komórkowych lub innych urządzeń rejestrujących 
dźwięk lub obraz( rozmowa przez telefon zabawa telefonem) 

10 Nauczyciel, 

II. POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

N20 Niszczenie rzeczy cudzych lub szkolnych 20 Wychowawca, Nauczyciel 

N21 Kradzież, fałszerstwo, oszustwo 50 Wychowawca, 

N22 Wyłudzanie pieniędzy 50 Wychowawca, 

N23 Nieprzestrzeganie aktualnych zarządzeń Dyrektora 20 Wychowawca, Nauczyciel 

Niekorzystanie z szatni   

N24 Pierwszy raz w  półroczu 5 Wychowawca, Nauczyciel 

N25 Kolejny raz w półroczu 5 Wychowawca, Nauczyciel 

Niewłaściwy strój na terenie Szkoły:   

N26 Niezgodny z Statutem Szkoły ubiór codzienny 5 Wychowawca, Nauczyciel 

N27 Brak stroju galowego 10 Wychowawca, Nauczyciel 

N28 Obojętność na nieład w najbliższym otoczeniu 5 Wychowawca, Nauczyciel 

N29 Grupowe opuszczanie terenu Szkoły bez zezwolenia 30 Wychowawca, 

III. BRAK DBAŁOŚCI O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY 

N31 Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych 10 Wychowawca, Nauczyciel 

N32 
Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych: godła, 
sztandaru, tablic pamiątkowych, pomników 

10 Wychowawca, Nauczyciel 

IV. NIEZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I NARAŻANIE ZDROWIA WŁASNEGO ORAZ INNYCH OSÓB 

N41 Zaczepki fizyczne 10-20 Wychowawca, Nauczyciel 

N42 Bójka, pobicie 20-50 Wychowawca, Nauczyciel 

N43 
Palenie papierosów, picie alkoholu lub stosowanie innych szkodliwych 
używek; udostępnianie wymienionych środków innym uczniom lub 
nakłanianie do ich spożycia 

30-50 Wychowawca, Nauczyciel 

N44 
Opuszczanie na przerwie terenu Szkoły lub klasy w czasie lekcji bez 
zezwolenia 

10 Wychowawca, Nauczyciel 



Statut Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim 

-42- 

LP. Za co oceniamy Punkty Kto przyznaje 

V. NIEGODNE I NIEKULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 

N51 
Zaczepki słowne wobec pracowników Szkoły i uczniów (wyśmiewanie, 
wyzwiska, przekleństwa, arogancja słowna, nieprzyzwoite gesty i pozy, znęcanie 
się psychiczne (groźby, szantaż, nękanie), przekleństwa 

20-50 Wychowawca, Nauczyciel 

N52 Niekulturalne zachowanie się (śmiecenie, plucie, itp.) 5,10 Wychowawca, Nauczyciel 

N53 Niesłuszne oskarżenie uczniów i nauczycieli 10 Wychowawca, Nauczyciel 

N54 Kłamstwo 20 Wychowawca, Nauczyciel 

N55 Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza Szkołą 10-50 Wychowawca, Nauczyciel 

N56 Niestosowny do sytuacji ubiór: zbyt odsłaniający ciało, nakrycia głowy) 10-20 Wychowawca, Nauczyciel 

N57 Nagana Dyrektora Szkoły 50 Dyrektor 

N58 Nagana wychowawcy klasy 20 Wychowawca, 

VI. NIEOKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM 

N60 Niekoleżeńskie, niekulturalne zachowanie w stosunku do innych uczniów 1-10 Wychowawca, Nauczyciel 

N61 Niekulturalne zachowanie w stosunku do pracowników Szkoły 10 Wychowawca, Nauczyciel 

N62 Lekceważenie poleceń nauczyciela (na lekcji i na przerwie) 10-20 Wychowawca, Nauczyciel 

N63 Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika Szkoły 20-50 Wychowawca, Nauczyciel 

VII. BRAK DBAŁOŚCI O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ 

N71 
Nieużywanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do nauczycieli i 
pracowników Szkoły 

1-20 
Wychowawca w porozumieniu 

z Nauczycielami 

N72 
Brak dbałości o piękno i estetykę (nieużywanie poprawnej polszczyzny 
w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami, i pracownikami Szkoły 

1-20 
Wychowawca w porozumieniu 

z Nauczycielami 

INNE 

N00 
Opis zachowania które nie jest objęte żadnym z  w/w punktów 
(wyczerpujący komentarz opisujący zdarzenie) 

1-20 Wychowawca, Nauczyciel 

§ 65 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny roczne klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 
z zastrzeżeniem §74, ust.10. 

2. Uczeń klasy I - III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej. 

3. Na wniosek wychowawcy i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu 
opinii wychowawcy Rada Pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III. Decyzja 
Rady Pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem 
zdrowia ucznia. 

4. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody 
rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I - III do klasy 
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie 
w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także 
roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

6. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. 

7. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 
wyróżnieniem. 

9. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy 
programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 

10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także 
końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 
oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub 
finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

11. Uczeń kończy Szkołę jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe 
oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej. 
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12. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust.11, powtarza ostatnią klasę i przystępuje do sprawdzianu 
w roku szkolnym, w którym tę klasę powtarza. 

13. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę - z zastrzeżeniem §74, ust.10. 

§ 66 

1. Klasyfikacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na 
okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szklonym planie nauczania, 
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 
przepisów, oraz ustaleniu oceny opisowej z zajęć edukacyjnych oraz zachowania. 

§ 67 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub 
utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, Szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia 
braków. 

2. Zasady wspomagania uczniów: 

1) wychowawca oddziału klasy zobowiązany jest poinformować nauczycieli o obniżeniu wymagań w stosunku do 
ucznia, który został przebadany w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz o stwierdzonych u niego 
specyficznych trudnościach w uczeniu lub deficytach rozwojowych; 

2) nauczycieli przedmiotów zobowiązuje się do stosowania zaleceń oraz wykorzystania opinii wydanych dla 
uczniów przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną; 

3) nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno pedagogicznej obniżyć 
wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia; 

4) dla uczniów mających trudności w nauce organizuje się zajęcia wyrównujące braki z godzin do dyspozycji 
Dyrektora Szkoły; 

5) dla uczniów otrzymujących niedostateczne oceny klasyfikacyjne śródroczne przewiduje się następujące formy 
pomocy: 

a) indywidualna praca z uczniem, 
b) aktywizowanie ucznia na lekcjach poprzez zlecenie zadań i ćwiczeń o elementarnym charakterze, 
c) przygotowanie ćwiczeń do indywidualnej pracy ucznia w domu i sprawdzanie ich przez nauczyciela w 

umówionym terminie. 

§ 68 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 
zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

2. Przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący szczególnie zajęcia 
edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o śródrocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania w następujący sposób: 

1) Tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele i wychowawcy 
informują uczniów i rodziców o ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania wpisem w 
dzienniku w odpowiedniej kolumnie. Wykorzystują w tym celu w eDzienniku rubrykę: Okres 
klasyfikacyjny 1>>>przewidywana; 

2) Najpóźniej trzy dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń zna ustalone 
oceny z przedmiotów i z zachowania, a nauczyciele wpisują te oceny do dziennika. 

3. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący szczególnie zajęcia 
edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla 
niego ocenach rocznych klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z 
zachowania w następujący sposób: 

1) dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele i wychowawcy 
informują uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania 
wpisem w dzienniku w odpowiedniej kolumnie; 

2) O przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej nagannej 
ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice są informowani na 2 tygodnie przed terminem zebrania 
klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. Wychowawca sporządza pisemny wykaz tych ocen i przekazuje go 
rodzicom ucznia. Rodzic po zapoznaniu się podpisuje czytelnie z datą wykaz, który pozostaje w dokumentacji 
wychowawcy do 31 sierpnia każdego roku szkolnego; 

3) Tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń zna ustalone oceny z 
przedmiotów i z zachowania, a nauczyciele wpisują te oceny do dziennika najpóźniej trzy dni przed 
posiedzeniem. Rady Pedagogicznej. 
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4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wpisuje się cyfrowo w skali wymienionej w §59 
ust.1. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania wpisuje się cyfrowo w skali wymienionej w §62 ust.5. 

6. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1–3 są ostateczne, z zastrzeżeniem §73 i §74.  

§ 69 

1. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z religii i etyki ustala się w skali określonej w §59 ust.1.  

§ 70 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych. 

2. Prawo do ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny mają uczniowie: 

1) jeśli choroba ucznia lub zdarzenie losowe w rodzinie utrudniały uczniowi skorzystanie z pełnego zakresu 
możliwości uzyskania oceny, zawartych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania; 

2) jeśli uczeń ubiega się o ocenę o jeden stopień wyższą niż ocena przewidywana przez nauczyciela. 

3. Ustala się następujący tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny: 

1) uczeń lub jego rodzice składają pisemną prośbę do Dyrektora w ciągu 2 dni po jej ustaleniu, zaznaczając 
wnioskowany stopień; 

2) Dyrektor bada zasadność odwołania i może dopuścić ucznia do składania egzaminu sprawdzającego; w 
terminie przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej; 

3) egzamin przeprowadza komisja trzyosobowa powołana przez Dyrektora w składzie:  

a) Dyrektor,  
b) nauczyciel przedmiotu,  
c) nauczyciel przedmiotu pokrewnego; 

4) formę egzaminu w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych ustala Dyrektor; 

5) komisja ustala ostateczny stopień biorąc pod uwagę wynik egzaminu, nie niższy niż ocena przewidywana przez 
nauczyciela; 

4. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu sprawdzającego, 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

4) wyniki egzaminu sprawdzającego oraz uzyskaną ocenę; 

5) imię i nazwisko ucznia; 

6) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

§ 71 

1. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zachowania 

1) prawo ubiegania się o wyższą ocenę ma uczeń, który przedłoży na piśmie dodatkowe okoliczności nieznane 
wychowawcy i nauczycielom, które miałoby wpływ na podniesienie oceny; 

2) uczeń lub jego rodzice składają pisemną prośbę do Dyrektora w ciągu 2 dni po jej ustaleniu, zaznaczając 
wnioskodawcy stopień z uzasadnieniem; 

3) Dyrektor bada zasadność odwołania i kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Radę Pedagogiczną; 

4) Rada Pedagogiczna ustala ostateczną ocenę. 

§ 72 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych 
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i z zachowania 
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania, z tym, że w oddziałach klas I - III w przypadku: 
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1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo wyższej;  

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziale klas 
programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej. 

§ 73 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku przedmiotów lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie zajęć. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców 
Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust.9. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych.  

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami w ostatnim tygodniu 
przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2, 3, 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć 
edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 
edukacyjnych. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, 
który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiedniego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. 
W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

2) 2 nauczycieli z przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego. 

13.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym umowa w ust.4 pkt 2, oraz jego rodzicami, liczbę zajęć 
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”. 

§ 74 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem ust.2 i §75. 
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2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna. 

§ 75 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z 
zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena roczna ocena 
klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, 
Dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i 
umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w 
drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa ust.2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

4. Termin, o którym mowa w ust.3 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze–jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej Szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) Dyrektor 
b) wychowawca, 
c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 
d) pedagog, 
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
f) przedstawiciel Rady Rodziców, 
g) psycholog.  

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w 
innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły. 

7. Ustalona przez komisję ocena roczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z 
zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z 
wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §76 ust. 1. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, 
c) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 
d) imię i nazwisko ucznia, 
e) zadania (pytania) sprawdzające, 
f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) imię i nazwisko ucznia, 
d) wynik głosowania, 
e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1, w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora. 
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11. Przepisy ust.1–10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 76 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może 
wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 
informatyki, zajęć komputerowych, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 
formę zajęć praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne – jako członek komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w 
innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą 
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego 
w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) pytania egzaminacyjne; 

6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

7. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może 
przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, 
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później jednak niż do 
końca września. 

§ 77 

1. Uczeń kończy Szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w oddziale klasy programowo najwyższej oraz 
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; których realizacja zakończyła się w oddziałach 
klas programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od 
oceny niedostatecznej. 

Rozdział 9 
Oddziały przedszkolne 

§ 78 

1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 

2. Liczba dzieci w oddziałach, o którym mowa w ust.1, nie może być wyższa niż 25. 

3. Liczbę oddziałów przedszkolnych w danym roku szkolnym określa organ prowadzący zatwierdzając arkusz 
organizacyjny Szkoły. 

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

5. Zasady przyjmowania dzieci do Oddziału Przedszkolnego określa organ prowadzący Szkołę 
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6. Do Oddziału Przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i 
zamieszkuje na terenie Gminy. 

7. W razie braku miejsc o przyjęciu dziecka z ust.6 Decyduje Dyrektor Szkoły uwzględniając sytuację rodzinną i 
finansową rodziny ilość miejsc wolnych oraz zalecenia organu prowadzącego Szkołę na dany rok szkolny 

8. Czas pracy przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin 
tygodniowo z uwzględnieniem czasu na: zabawę, zajęcia dydaktyczne, zajęcia ruchowe na powietrzu zajęcia 
dowolne, czynności samoobsługowe, organizacyjne, opiekuńcze i inne. 

9. Godzina zajęć Oddziału Przedszkolnego wynosi 60 minut, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących organizacji zajęć 
dodatkowych i specjalistycznych. 

10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, 
nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dziecku w wieku 5, 6 lat i wynosi 
30 minut. 

11. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego mogą korzystać z żywienia szkolnego (obiadów) na takich samych zasadach jak 
uczniowie Szkoły podstawowej. 

12. Terminy przerw w pracy Oddziału Przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora i jest on zapisany 
w arkuszu organizacyjnym Szkoły. 

13. Organizację pracy Oddziału Przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów. 

14. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel Oddziału Przedszkolnego ustala dla tego oddziału szczegółowy 
rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań. 

§ 79 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest 
przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, 
sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie 
takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

2. Do zadań Oddziału Przedszkolnego należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 
doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu 
bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z 
rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które 
umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, 
wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, 
jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i 
zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji 
osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o 
zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, 
realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji 
zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych 
dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu 
do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, 
teatru, plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, 
stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do 
środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, 
konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania 
wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za 
źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 
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13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i 
norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, 
oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, 
wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i 
harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie 
poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości 
narodowej lub etnicznej; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 
nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

§ 80 

1. Zadania Oddziału Przedszkolnego są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

2. W Oddziale Przedszkolnym przestrzega się następujących zasad: 

1) zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela, dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub 
pomocy wychowawczej; 

2) przestrzeganie bezpieczeństwa podczas spacerów, wyjść i wyjazdów poza teren Szkoły oraz wycieczek 
organizowanych przez Szkołę zasady określa „Regulamin wycieczek SP im. kard. S.Wyszyńskiego w 
Gruszowie Wielkim”; 

3) gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach wydzielonych w tym celu. 
Respektowane są diety wynikające ze stanu zdrowia dziecka 

4) wdraża dbałość o higienę osobistą i przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny 

5) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą; 

6) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest specjalne 
postępowanie; 

7) przeprowadzane są zajęcia z pracownikami służby zdrowia i współpracuje z rodzicami w celu budowania 
postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci; 

8) realizuje programy i uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę; 

§ 81 

1. Zadania Oddziału Przedszkolnego, o których mowa w §79 ust.2, są realizowane poprzez: 

1) odpowiednie wyposażenie w środki dydaktyczne i zabawki wspomagające pracę nauczyciela; 

2) zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego; 

3) organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka; 

4) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostosowanie metod i form pracy uwzględniających 
indywidualne potrzeby i zainteresowania dziecka; 

5) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez tworzenie sytuacji wychowawczych pozwalających na 
kształtowanie właściwych zachowań dziecka; 

2. Oddział Przedszkolny wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole poprzez:  

1) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, 

2) zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego; 

3) opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole; 

3. W przypadku dziecka niepełnosprawnego sposób realizacji zadań w szczególności uwzględnia rodzaj 
niepełnosprawności.  

§ 82 

1. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna w Oddziale Przedszkolnym: 

1) Oddział Przedszkolny udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Oddziale 
Przedszkolnym, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków jego aktywnego 
i pełnego uczestnictwa w życiu Oddziału Przedszkolnego; 
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3) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Oddziale Przedszkolnym rodzicom dzieci i nauczycielom 
polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 
rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom; 

4) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Oddziale Przedszkolnym jest dobrowolne i nieodpłatne; 

5) pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Oddziale Przedszkolnym organizuje Dyrektor Szkoły; 

6) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Oddziale Przedszkolnym udzielają dzieciom nauczyciele oraz 
specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) w Oddziale Przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 
dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 
c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 
d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
e) porad i konsultacji. 

8) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i 
prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń; 

9) do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 

a) organizowanie wspomagania Oddziału Przedszkolnego w zakresie realizacji zadań polegających na 
zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej dzieciom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 

b) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę, 

c) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną 
w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem, 

d) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy 
będą realizowane, 

e) informowanie niezwłoczne w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy 
będą realizowane. 

10) Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z 
dzieckiem. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
należy: 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w życiu Oddziału Przedszkolnego, 

b) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia 
efektywności uczenia się, 

c) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postiagnostycznym, 
d) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii 

rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie 
przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki 
w szkole (diagnoza przedszkolna), 

e) koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, 
f) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 

11) przepisy ust.1–10 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uwzględnia się także zalecenia zawarte w 
orzeczeniach lub opiniach; 

12) Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy art.47 ust.1 pkt 5 
ustawy Prawa oświatowego. 

2. Na życzenie rodziców w oddziale prowadzone są zajęcia z religii. Udział w zajęciach z religii nie jest obowiązkowy. 

§ 83 

1. Do zakresu zadań nauczyciela Oddziału Przedszkolnego należy: 

1) zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć; 

2) przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po Szkole; 

3) zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku, w tym podczas 
przebywania dzieci na zewnątrz budynku; 
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4) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Oddziale 
Przedszkolnym: 

a)  zapoznawanie rodziców z podstawą Programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do 
kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności; 

b) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć 
rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają; 

c) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach Oddziału Przedszkolnego poprzez wspólne 
organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci, pomocy w organizowaniu wycieczek, wyjść do 
teatru, 

5) informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Oddziale Przedszkolnym i grupie rówieśniczej oraz o jego 
rozwoju; 

6) udział w Radach Pedagogicznych; 

7) odbywanie zebrań oddziałowych; 

2. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program wychowania przedszkolnego. 

3. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i 
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji. 

4. Nauczyciel realizuje zalecenia specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i korzysta z porad i 
konsultacji specjalistów. 

§ 84 

1. Dziecko ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej; 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania; 

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

4) poszanowania jego godności i nietykalności; 

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym; 

6) rozwijania aktywności poznawczej otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej; 

7) warunków sprzyjających jego rozwojowi; 

8) zabawy, wypoczynku, czasu wolnego i odpowiedniego przygotowania do nauki w szkole; 

9) opieki i ochrony; 

10) partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

11)  akceptacji jego osoby; 

12)  znajomości swoich praw 

2. Do obowiązków dziecka należy: 

1) przestrzegać zasad współdziałania w grupie, obowiązującego w Oddziale Przedszkolnym kodeksu 
postępowania zgodnego z normami współżycia społecznego; 

2) poszanowanie mienia Oddziału Przedszkolnego i Szkoły. 

3. Dziecko może być czasowo zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy, choroby 
zakaźnej, sytuacji rodzinnej; decyzję o zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola podejmuje Dyrektor. 

4. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci Oddziału Przedszkolnego w następujących przypadkach: 

1) nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc; 

2) niewniesienia należytych płatności trwające dłużej niż miesiąc; 

3) gdy jest ono nosicielem choroby zakaźnej (oprócz chorób wieku dziecięcego); 

4)  braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania 
dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią 
specjalistyczną, a agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci; 

5) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu. 

5. Rodzice mają prawo do odwołania się od tej decyzji do organu nadrzędnego. 

6. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że decyzji nadano 
rygor natychmiastowej wykonalności. 

§ 85 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań wynikających z realizowanego Programu wychowania przedszkolnego w oddziale do którego 
uczęszcza ich dziecko; 
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2) uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

2. Rodzice dziecka zobowiązani są do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 5-letniego do przedszkola, Oddziału 
Przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) informowania do dnia 30 września Dyrektora Szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o 
realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w pkt 1. 

§ 86 

1. Oddział Przedszkolny systematycznie współpracuje i współdziała z rodzicami. 

2. Współpraca i współdziałanie odbywa się w formie: 

1) zebrań oddziałowych z wychowawcami i nauczycielami; 

2) zebrań otwartych; 

3) indywidualnych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami; 

4) kontaktów telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną; 

3. Kontakty z rodzicami odbywają się w zależności od potrzeb. Zebrania oddziałowe organizowane są minimum 3 razy 
w roku. 

§ 87 

1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z Oddziału Przedszkolnego z 
zastrzeżeniem ust.2. Opiekę na dzieckiem w drodze do Oddziału Przedszkolnego i z Oddziału Przedszkolnego 
sprawują rodzice. 

2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Oddziału Przedszkolnego. Upoważnienie powinno 
zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. 
Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji Oddziału Przedszkolnego przez tydzień. 

3. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do sali i oddać pod opiekę nauczyciela. 

4. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z Oddziału Przedszkolnego nauczyciel odnotowuje nieobecność 
dziecka w dzienniku zajęć, a także godzinę odbioru dziecka. 

5. Dziecko z Oddziału Przedszkolnego może korzystać z zajęć na świetlicy. 

6. Rodziców i dziecko obowiązują zasady określone w „Regulaminie świetlicy SP im. kard. S.Wyszyńskiego w 
Gruszowie Wielkim”. 

7. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan stanowi zagrożenie dla jego 
bezpieczeństwa i powiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły celem ustalenia zasad bezpiecznego oddania dziecka 
pod opiekę rodziców. 

8. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z Oddziału Przedszkolnego do godziny jego zamknięcia. W przypadku, 
gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Oddziału Przedszkolnego, dziecko pozostaje pod opieką 
nauczyciela lub świetlicy szkolnej nie dłużej jak do zakończonych zajęć świetlicowych w szkole.  

9. Nauczyciel Oddziału Przedszkolnego podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami 
upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Oddziału Przedszkolnego. Wychowawca świetlicy zawiadamia 
Dyrektora o nieodebraniu dziecka w terminie.  

10. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców po zakończeniu zajęć w świetlicy szkolnej, oraz niemożnością 
skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu 
Policji. 

11. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Oddziału Przedszkolnego drugiemu z rodziców 
może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem sądowym. 

§ 88 

1. Dziecko może korzystać z wyżywienia na stołówce nieodpłatnie w ramach dofinasowania przez MOPSiWR w 
Dąbrowie Tarnowskiej. 

2. Jeżeli Dziecko nie zakwalifikuje się na nieodpłatne wyżywienie może korzystać z wyżywienia na stołówce odpłatnie. 
Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala Dyrektor Szkoły. 

3. Szczegółowe zasady korzystania z stołówki szkolnej reguluje „Regulamin PWP SP im. kard. S.Wyszyńskiego w 
Gruszowie Wielkim”. 
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Rozdział 10 
Ceremoniał Szkoły 

§ 89 

1. Ceremoniał jest wewnętrznym zbiorem norm i zasad dotyczących zachowania się w czasie uroczystości szkolnych, 
ustanowionych i obowiązujących w Szkole. 

2. Ceremoniał stanowi wykaz stałych uroczystości zbiorowych i grupowych, opisuje symbole narodowe i symbole 
Szkoły. 

§ 90 

1. Szkoła jest instytucją państwową, kształcącą i wychowującą zgodnie z tradycjami narodu polskiego. 

2. Szkoła uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. Zapoznaje uczniów z historią i 
znaczeniem tych symboli. 

3. Uroczystości szkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe, powinny przebiegać w podniosłym 
nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych. 

4. Godło państwowe umieszcza się w salach zajęć. Uczniowie zapoznają się z właściwymi formami zachowania się 
wobec godła państwowego w miejscach publicznych. 

5. Flagę umieszcza się w miejscu widocznym, nie pochyla się jej do oddawania honorów. 

6. Flaga nie może dotykać podłogi ani ziemi. 

7. Flaga powinna być czysta i wyprasowana, nie wolno umieszczać na niej żadnych ozdób ani napisów. 

8. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę należy przewiązać kirem. 

§ 91 

1. Do uroczystości środowiskowych i szkolnych wymagających uwzględnienia symboli narodowych należą w 
szczególności: 

1) uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego; 

2) święta państwowe i uroczystości kościelne; 

3) uroczystości upamiętniające historyczne wydarzenia w dziejach narodu; 

4) pasowanie dzieci na uczniów klasy pierwszej.  

2. Uroczystości środowiskowe i szkolne przebiegają według jednolitych zasad określonych ceremoniałem. 

3. Do obowiązków uczniów należy podkreślenie galowym strojem podniosłego charakteru świąt państwowych i 
szkolnych. 

4. Oczekuje się od uczniów przestrzegania ogólnie przyjętych i akceptowanych przez społeczeństwo norm 
zachowania. 

§ 92 

1. Uroczystości szkolne składają się z dwóch zasadniczych elementów:  

1) części oficjalnej; 

2) części artystycznej. 

2. Część oficjalna przebiega zgodnie z ceremoniałem uroczystości szkolnych.  

3. Do tradycji Szkoły wpisane zostały uroczystości: 

1) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, pasowanie ucznia klasy pierwszej; 

2) Apel z okazji 17 września; 

3) Dzień Nauczyciela; 

4) Dzień Papieski; 

5) Święto Niepodległości; 

6) Spotkanie opłatkowe; 

7) Dzień Babci i Dziadka; 

8) Dzień pamięci ofiar zbrodni Katyńskiej; 

9) Konstytucja 3 Maja; 

10) Dzień Patrona; 

11) Dzień Matki; 

12) Dzień Dziecka; 

13) Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
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§ 93 

1. Szkoła posiada sztandar, który dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest 
Szkoła i jej najbliższe otoczenie. 

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie 
sztandaru do prezentacji właściwych postaw. 

3. Sztandar jest przechowywany na terenie Szkoły w zamkniętej gablocie.  

§ 94 

1. Skład pocztu sztandarowego: 

1) Uczeń klasy VI - VIII wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu-
sztandarowy; 

2) Dwie Uczennice klasy VI - VIII wyróżniające się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu-
asysta; 

3) Poczet rezerwowy zgodnie z ust.1 pkt 1-2 

2. Skład pocztu sztandarowego jest przedstawiony przez nauczycieli oraz samorząd szkolny na rocznym 
klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej. 

3. Rada Pedagogiczna zatwierdza skład pocztu sztandarowego na następny rok szkolny. 

4. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego). 

5. Rada Pedagogiczna może odwołać skład pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru 
uzupełniającego. 

6. Całością spraw organizacyjnych zajmuje się opiekun pocztu powołany przez Dyrektora Szkoły. 

7. Opiekun odpowiada za przygotowanie składu pocztu do godnego reprezentowania Szkoły, uczy odpowiednich 
postaw i zachowania. 

8. Sztandarowy i asysta powinni być ubrani odświętnie: 

1) Sztandarowy - garnitur, ewentualnie ciemne spodnie, biała koszula, krawat; 

2) asysta - białe bluzki i ciemne spódnice. 

9. Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, 
dopuszczalny jest inny taktowny strój. 

10. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią: 

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte 
na lewym biodrze; 

2) białe rękawiczki. 

§ 95 

1. Poczet sztandarowy wraz ze sztandarem bierze udział w następujących uroczystościach na terenie Szkoły: 

1) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i ślubowanie klas pierwszych; 

2) Święto Patrona Szkoły; 

3) uroczystości rocznicowe: Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległości, Konstytucja 3 Maja Dzień pamięci ofiar 
zbrodni Katyńskiej 

4) Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

2. Sztandar Szkoły może brać udział poza terenem Szkoły w obchodach świąt państwowych i uroczystościach 
rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: 
mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych. 

3. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. Poczet 
wchodzi do kościoła głównym wejściem i staje po lewej lub prawej stronie przed ołtarzem, bokiem do ołtarza i ludzi, 
podnosząc sztandar do pionu. W trakcie uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju, 
nie wykonują żadnych gestów, stoją w pozycji „baczność” lub „spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45o do 
przodu w pozycji „baczność” następuje w następujących sytuacjach: 

1) podczas każdego podniesienia Hostii; 

2) po wejściu do świątyni i przed jej opuszczeniem - przed ołtarzem; 

3) w czasie śpiewu hymnu „Boże, coś Polskę”; 

4) podczas ogłoszenia „minuty ciszy”. 

4. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, 
sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem w lewym górnym rogu. 

5. Poczet sztandarowy może opuścić miejsce uroczystości szkolnych przed częścią artystyczną. 
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Rozdział 11 
Postanowienia końcowe 

§ 96 

1. Szkoła używa pieczęci okrągłych – małej i dużej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posiada logo. Ma ono kształt koła w odcieniach szarości, brązu, na którym umieszczony jest budynek Szkoły 
i wizerunek zamyślonego Patrona Szkoły, kardynała Stefana Wyszyńskiego z napisem www.spgruszow.pl. W otoku 
widnieje napis: Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkimi 

3. Szkoła posiada stronę internetową http://spgruszow.pl 

4. Regulaminy określające działalność organów Szkoły: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu 
uczniowskiego nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu jak również przepisami o systemie 
oświatowym. 

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

7. Zmiany w Statucie przygotowuje Rada Pedagogiczna. 

8. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej. 

9. Dyrektor po nowelizacji Statutu Szkoły opracowuje ujednolicony tekst statutu i publikuje na stronie internetowej 
Szkoły. 

10. Wybrane dokumenty, a w szczególności: Statut, program wychowawczo – profilaktyczny dostępne są na stronie 
internetowej Szkoły. 

 

 

………………………. 
Dyrektor Szkoły 

………………………. 
Rada Rodziców 

………………………. 
Samorząd Uczniowski 

 


