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§1  

Informacje o placówce. 

1.Informacje ogólne o szkole. 

1)nazwa i siedziba szkoły; 

a)Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu 

Święcieniec 10A 

09-472 Słupno. 

2)nazwę szkoły ustala się w pełnym brzmieniu, pełnej nazwy używa się także na pieczątkach i 

stemplach; 

3)inne informacje o szkole; 

a)organem prowadzącym szkołę jest Gmina Słupno, 

b)organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty, 

c)obwód szkolny został ustalony uchwałą nr 49/IV/99 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 marca 1999r., 

d)w skład obwodu wchodzą następujące wsie: Ramutowo, Święcieniec, Barcikowo, Sambórz, 

Miszewko Stefany, Miszewko Strzałkowskie, 

e)do szkoły mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe poza obwodem za zgodą dyrektora, 

f)szkoła realizuje zadania  dydaktyczno – wychowawcze  i opiekuńcze w toku sześcioletniego cyklu 

nauczania, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian i ma w swej strukturze 

klasy I- VI oraz oddział przedszkolny, 

g)za całość pracy odpowiada dyrektor, 

h)środki finansowe na działalność szkoła uzyskuje z budżetu państwa, gminy, rodziców, z innych 

źródeł zgodnie z odrębnymi przepisami, 

i)szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, 

wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, 

kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

2.Misja szkoły i model absolwenta. 

1)misja szkoły; 

a)szkoła jest placówką przyjazną dziecku, bezpieczną stwarzającą optymalne warunki rozwoju 

intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantującą skuteczne i atrakcyjne nauczanie, 

b)we wszystkich dziedzinach kieruje się wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, 

zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności, 

c)wychowuje uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych 

wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej, 
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d)kultywuje tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-

wychowawcze orientuje na dobro podopiecznych, a także ich dalszy los, 

e)przygotowuje uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych 

oraz pełnienia ważnych ról społecznych, 

f)ściśle współpracuje z rodzicami, którzy są sojusznikami szkoły oraz partnerami wspierającymi szkołę 

w jej rozwoju, 

g)ustawicznie diagnozuje potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich „klientów” 

szkoły. 

2)model absolwenta; 

a)w sferze nauki: 

-sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał 

zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii 

komunikacyjnych, 

-był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, 

umiał realizować własne plany i marzenia, 

-miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu 

kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go podejmować. 

b)w sferze społecznej: 

-dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem 

Polski i Europy, był ciekawy świata, 

-znał i szanował tradycje rodziny, szkoły, narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego 

zwyczajów, 

-był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał 

się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich 

działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżnić dobre i złe zachowanie, 

-umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie 

współodpowiedzialności, 

-był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy 

niepełnosprawnych, 

-umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych, 

-potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi 

panować, pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych, 

-dbał o własne zdrowie i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia 

wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek, 

-stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia, 

-dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca, 

-bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał kartę rowerową. 
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c)w sferze kulturowej: 

-uczestniczył w różnych formach kultury, był przygotowany do odbioru massmediów, 

-umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, 

filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania reklamy, 

-był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę możliwości śpiewał, grał na 

instrumencie, rysował. 

§2 

Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji. 

1.Cele i zadania szkoły. 

1)szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności Ustawy o Systemie 

Oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka; 

2)w zakresie dydaktyki: 

a)naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania ze zrozumieniem, 

b)poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co 

najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, dochodzenie do rozumienia, a nie tylko 

do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, 

c)rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, 

funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.), 

d)rozwijanie myślenia analitycznego i syntetycznego, 

e)przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego 

rozumienia świata, ludzi, siebie, 

f)poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

g)poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. 

3)w zakresie nabywania umiejętności: 

a)planowanie, organizowanie  i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej 

odpowiedzialności, 

b)skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego punktu widzenia i 

uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie 

do publicznych wystąpień, 

c)efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, 

podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania 

obowiązujących norm, 

d)rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, 

e)poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z  różnych źródeł oraz efektywne 

posługiwanie się technologią informacyjną, 

f)odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków, 
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g)rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 

h)przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych. 

4)w zakresie wychowania: 

a)stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym i duchowym,  

b)przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji 

wartości, 

c)kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, 

d)przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we współczesnym świecie, 

e)przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania z dorobku kultury 

europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert 

medialnych, 

f)utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, 

g)promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność organizacji szkolnych 

oraz systematyczną pracę wychowawczą, 

h)przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, którzy dotknięci 

są problemami  związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym oraz 

uwrażliwianie wychowanków na problem biedy. 

5)w zakresie profilaktyki: 

a)kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi 

dziećmi i dorosłymi, 

b)wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

c)uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, w szkole i wobec 

obcych, 

d)budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań rodziny, 

e)wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego i społecznego, 

f)wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z sytuacją 

trudną, 

g)stwarzanie możliwości do doskonalenia się. 

6)w zakresie opieki: 

a)eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych oraz związanych z tym 

problemów, 

b)stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów i pracowników 

szkoły, 

c)udzielanie jak największej pomocy materialnej i opiekuńczej dzieciom będącym w trudniej sytuacji, 
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d)formami pomocy materialnej świadczonej na rzecz uczniów są: 

-zwolnienie z obowiązkowych opłat związanych z organizacją procesu dydaktyczno- wychowawczego, 

-korzystanie z bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej, 

-pomoc rzeczowa, 

-stypendia i zasiłki szkolne, 

e)sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów, 

f)utrzymanie stałej współpracy z domem rodzinnym uczniów, przedszkolami i innymi instytucjami 

wspierającymi ucznia, 

g)dążenie do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego, 

h)eliminowanie wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport, gimnastykę korekcyjną. 

7)szkoła zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym: 

a)realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

b)odpowiednie warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, 

c)realizację programu nauczania, programu wychowawczego, programu profilaktyki, dostosowanych 

do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem 

odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, oraz opracowanie indywidualnego 

edukacyjno – terapeutycznego programu nauczania dla uczniów niepełnosprawnych i 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

d)integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

8)szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów  w szkole; 

9)zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze 

względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze względu na organizację dojazdu do 

szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole; 

10)szkoła zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych 

poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym a art.11 ustawy z dnia 30 maja 

2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz.811). 

2.Sposoby realizacji zadań szkoły. 

1)praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza szkoły prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi 

programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół; 

2)program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego; 

3)program nauczania zawiera: 

a)szczegółowe cele edukacyjne, 

b)tematykę materiału edukacyjnego, 
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c)wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 

4)nauczyciel przedmiotu (edukacji wczesnoszkolnej) może wybrać program nauczania spośród 

programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub: 

a)opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, 

b)zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów), 

c)zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 

5)przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii 

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie; 

6)każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie; 

7)programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły do 31 sierpnia każdego roku szkolnego; 

8)dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów; 

9)dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy 

programowej; 

10)nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

a)z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego, 

b)bez zastosowania podręcznika lub materiałów. 

11)nauczyciel, w przypadku realizowania programu nauczania z zastosowaniem podręcznika 

zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić część programu 

obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny; 

12)przepisy przejściowe dotyczą programów nauczania odpowiednio: 

a)w roku szkolnym 2014/2015 programów dla klas I szkoły podstawowej, 

b)w roku szkolnym 2015/2016 programów dla klas I i II szkoły podstawowej, 

c)w roku szkolnym 2016/2017 programów dla klas I – III szkoły podstawowej. 

13)warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z 

dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika; 

14)dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 

wychowawcą klasy i zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres 

funkcjonowania klasy; 

15)dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w 

oparciu o wyniki nadzoru pedagogicznego lub na wniosek co najmniej ¾ ogółu rodziców danej klasy; 

16)szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

poprzez: 

a)realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w statucie, 

b)pełnienie dyżurów nauczycieli zgodnie z grafikiem ustalonym przez dyrektora szkoły, 
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c)opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych 

dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć tego samego 

przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga, 

d)przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych 

przedmiotach wymagających podziału na grupy, 

e)obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny, 

f)umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia, 

g)odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, 

h)oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami, 

i)prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się 

ruchem drogowym, 

j)kontrolę obiektu szkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 

korzystania z tego obiektu, 

k)umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji, oznaczenie dróg ewakuacji w sposób wyraźny 

i trwały, 

l)zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób umożliwiający 

bezpośrednie wyjście na jezdnię, 

ł)ogrodzenie terenu szkoły, 

m)zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień, 

n)zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń 

gospodarczych, 

o)wyposażenie szkoły w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem 

się po nich, 

p)wyposażenie szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki i instrukcję do udzielania pierwszej 

pomocy, 

r)dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, 

s)zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach, 

wycieczkach poza terenem szkoły, na wyjścia poza teren szkoły – rodzice (prawni opiekunowie) 

muszą wyrazić zgodę na piśmie, 

t)przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

u)zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego poprzez 

mocowanie na stałe bramek, koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może 

stanowić zagrożenie dla ćwiczących, 

w)przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

x)pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań 

zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w 

szkole.  



S t r o n a  | 10 

 

 

17)szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i materialną: 

a)nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 

-organizowanie spotkań dyrektora szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich  rodzicami, 

-rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu 

rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i 

materialnych, 

-organizację wycieczek integracyjnych, 

-pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowania przez pedagoga szkolnego, 

-udzielanie niezbędnej  - doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę, 

-współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistyczną, 

-respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

-organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie  

orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji, 

b)nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków losowych i 

rodzinnych poprzez: 

-udzielanie wsparcia przy ubieganiu się o pomoc materialną i rzeczową w instytucjach wspierających 

rodziny, 

-występowanie o pomoc dla uczniów do rady rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych 

uczniów również do Ministra Edukacji. 

18)uczniowie zdolni otaczani są opieką: 

a)umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki lub toku 

nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

b)organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad, 

c)nawiązuje się współpracę z gimnazjami w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego, 

d)organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności, 

e)kieruje się ucznia do opieki przez zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w celu 

wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim, 

f)dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia, 

g)indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. 

19)szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 

a)realizację przyjętego w szkole programu profilaktyki, 

b)rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów, 

c)realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami i 

psychologami, 
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d)działania opiekuńcze wychowawcy klasy, 

e)działania pedagoga szkolnego, 

f)współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

20)szkolny program profilaktyki opracowuje na początku roku szkolnego zespół nauczycieli powołany 

przez dyrektora szkoły; 

21)szkolny program profilaktyki uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska;  

22)szkolny program profilaktyki uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada 

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły: 

a)jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z 

radą pedagogiczną w sprawie szkolnego programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły z 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny, 

b)program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę 

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną, 

c)wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej przez 

dyrektora szkoły, 

23)statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie 

działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej  i pozaszkolnej we współpracy z rodzicami, organem 

prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu. 

3.Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

1)pomoc psychologiczno- pedagogiczna polega na: 

a)diagnozowaniu środowiska ucznia, 

b)rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności z: 

-niepełnosprawności, 

-niedostosowania społecznego, 

-zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

-szczególnych uzdolnień, 

-specyficznych trudności w uczeniu się, 

-zaburzeń komunikacji językowej, 

-choroby przewlekłej, 

-sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

-niepowodzeń edukacyjnych, 

-zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania 

czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 
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-trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniu za granicą. 

c)wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

d)wspieraniu w opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno- 

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno – 

terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

e)prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców, 

f)podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

g)wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, 

h)wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, 

i)udzielaniu nauczycielom pomocy  w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się 

umożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

j)wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

k)umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

l)podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2)pomoc psychologiczno- pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

a)rodzicami, 

b)psychologiem, 

c)pedagogiem, 

d)nauczycielami, 

e)poradniami psychologiczno –pedagogicznymi, 

f)Zespołem Jednostek Oświatowych, 

g)Kuratorium Oświaty, 

h)fundacjami, stowarzyszeniami, 

i)GOPS, 

j)policją, 

k)stacją sanitarno –epidemiologiczną, 

l)innymi placówkami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz wspierającymi pracę szkoły. 
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3)pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

a)rodziców, 

b)ucznia, 

c)nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem, 

d)dyrektora szkoły, 

e)specjalisty, 

f)poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

g)kuratora sądowego, 

h)asystenta rodziny, 

i)pielęgniarki, 

j)pracownika socjalnego. 

4)pomoc psychologiczno –pedagogiczna zależnie od zdiagnozowanych potrzeb jest udzielana 

uczniowi: 

a)w trakcie bieżącej pracy z uczniem, przez każdego nauczyciela bądź wychowawcę, 

b)podczas zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, 

c)podczas zajęć dydaktyczno –wychowawczych, zajęć socjoterapeutycznych oraz innych o 

charakterze terapeutycznym, 

d)podczas zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, 

e)podczas innych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, takich jak: 

-porady i konsultacje dla ucznia – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego w godzinach 

podanych na drzwiach gabinetu, 

-porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, w godzinach 

podanych na drzwiach gabinetu, 

-warsztaty i szkolenia dla rodziców w wyznaczonych godzinach dyżuru nauczycieli, 

-porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia nauczycieli. 

5)w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest opracowywany 

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET), uwzględniający zalecenia kształcenia 

specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, określający: 

a)zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

b)zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w 

przypadku ucznia niepełnosprawnego  - działania o charakterze rewalidacyjnym, ucznia 

niedostosowanego społecznie  - działania o charakterze  resocjalizacyjnym, ucznia zagrożonego 

niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym, 
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c)formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w 

którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

d)działania wspierające rodziców ucznia oraz  w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z 

poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

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

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,  

f)zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji działań. 

6)program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem; 

7)pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, lub inna osoba 

wyznaczona przez dyrektora szkoły; 

8)organizacja pomocy: 

a)po rozpoznaniu potrzeb ucznia nastąpi niezwłoczne udzielenie pomocy w zakresie kompetencji 

danego nauczyciela, wychowawcy bądź specjalisty, 

b)planowanie i koordynowanie udzielania pomocy leży w gestii wychowawcy klasy, bądź dyrektora 

placówki, 

c)planowanie i koordynacja polega na ustalaniu form pomocy, okresu ich udzielania, wymiaru godzin 

realizowania poszczególnych form pomocy – w ramach zaplanowanych godzin na realizację z zakresu 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

d)w trakcie planowania należy uwzględnić znajdujące się w orzeczeniach, a także opiniach zalecenia, 

e)jeżeli uczeń objęty był już wcześniej pomocą, konieczne jest uwzględnienie wniosków z dotychczas 

udzielanej pomocy, 

f)osobą odpowiedzialną za zorganizowanie pomocy konkretnemu uczniowi jest wychowawca klasy, 

g)wychowawca klasy ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu 

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

metod postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowaniem metod i form 

pracy do potrzeb i możliwości ucznia, 

h)po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii do poszczególnych 

nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, które 

przedstawia dyrektorowi szkoły, 

i)wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o potrzebie objęcia go pomocą, a także o 

ustalonych dla niego formach i okresie udzielania pomocy, a także wymiarze godzin, 

j)forma informowania może być różna, jednak konieczne jest zachowanie skuteczności doręczenia, 

np. podpis w dzienniku lekcyjnym. 

9)zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, 

uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – 

pedagogicznych; 

10)udzielanie pomocy psychologiczno -pedagogicznej powinno być udokumentowane; 
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11)osoby udzielające pomocy psychologiczno –pedagogicznej są zobowiązane do prowadzenia 

dokumentacji zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej; 

12)w szkole prowadzone są w miarę potrzeb, warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia 

umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych; 

13)wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej udziela poradnia nr 2 w Płocku; 

14)szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie: 

a)realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

b)odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, 

c)realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych ucznia, 

d)zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb, 

e)integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

15)korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne; 

16)rodzic (prawny opiekun) ma prawo nie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej sobie lub swojemu dziecku; 

17)pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w gromach zorganizowanych: 

a)zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: 

Adresaci Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

Zadania Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek 
ucznia, rodzica. 

Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 
prowadzonych zajęć. 

czas trwania 
jednostki zajęć 

45 minut. 

liczba uczestników Maksimum 8 osób. 

okres udzielania pp Zgodnie z decyzją dyrektora. 

b)zajęcia rozwijające uzdolnienia: 

Adresaci Uczniowie szczególnie uzdolnieni. 

Zadania Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. 

podstawa udzielania Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek 
ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach. 

Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 
prowadzonych zajęć. 

czas trwania 
jednostki zajęć 

45 minut. 
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liczba uczestników Maksimum 8 osób. 

okres udzielania pp Zgodnie z decyzją dyrektora. 

c)zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 

Adresaci Dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się. 

Zadania Zlikwidowanie opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających 
z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenie albo wyeliminowanie 
zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia dana formą pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. 

podstawa udzielania Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

Prowadzący Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych 
zajęć. 

czas trwania 
jednostki zajęć 

45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 
w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia 
łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 

liczba uczestników Maksimum 5 osób. 

okres udzielania pp Zgodnie ze wskazaniem w orzeczeniu. 

d)zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym: 

Adresaci Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 
społeczne. 

Zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego. 

podstawa udzielania Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub opinia PP. 

Prowadzący Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 
prowadzonych zajęć. 

czas trwania 
jednostki zajęć 

45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 
w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia 
łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 

liczba uczestników Maksimum 10 osób. 

okres udzielania pp Zgodnie z decyzją dyrektora. 

18)W szkole pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana jest także uczniom: 

a)posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno –pedagogicznej,  w 

tym poradni specjalistycznej, 

b)posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia, 

c)nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub 

pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem, 

d)nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega 

na obserwacji  zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów  z innymi ludźmi, analizują 

postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z 

poradni, na podstawie wyników obserwacji nauczyciele definiują trudności, zdolności lub zaburzenia, 
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e)w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną odpowiednio 

nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i 

informuje o tym wychowawcę klasy, 

f)wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem, w 

przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę, wychowawca klasy przekazuje informację na najbliższym 

posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin zebrania jest odległy – 

otrzymany komunikat zapisuje w zeszycie wychowawcy, 

g)wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną dziecka, informacja jest przekazywana w formie zapisu w zeszycie informacji lub w 

trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem, 

h)w przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie, 

i)wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: 

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

zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy 

do potrzeb i możliwości ucznia, informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale 

wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

j)po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych 

nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczonej 

poszczególnym uczniom, propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły, 

k)wychowawca współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi 

w szkole, 

l)wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą być 

przeznaczone na realizację tych form, 

ł)o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się 

rodzica w formie pisemnej, a rodzic poświadcza to podpisem, wychowawca klasy przekazuje pisemną 

informację do rodziców przez ucznia lub na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic potwierdza otrzymanie  

w zeszycie wychowawcy, 

m)rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej swojemu 

dziecku, 

n)wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem 

pomocy psychologiczno -  pedagogicznej swoim wychowankom. 

19)zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, 

uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz  z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – 

pedagogicznych; 

20)w przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa 

wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia pomocą pp; 

21)w szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z potrzebami i uzdolnieniami uczniów; 
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22)dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po 

śródrocznej klasyfikacji udziela zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program 

nauki, zgodnie z zasadami opisanymi w statucie szkoły; 

23)organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i  ich 

prezentacji, uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela; 

24)indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 

a)dostosowaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 

b)dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i 

fizycznych ucznia, 

c)przyjęcia adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, 

d)umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i 

środków dydaktycznych. 

25)objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody 

rodzica; 

26)zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych, 

dyrektor wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych spośród 

nauczycieli danej edukacji przedmiotowej; 

27)o zakończeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 

opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy; 

28)nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie 

dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także 

badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą forma pomocy; 

29)zajęcia specjalistyczne i korekcyjno – kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć; 

30)za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne 

mogą być prowadzone indywidualnie; 

31)o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi 

decyduje dyrektor szkoły; 

32)o zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na 

wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

33)w szkole zatrudniony jest pedagog, w miarę potrzeb specjaliści, posiadający  kwalifikacje 

odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć; 

34)porad dla rodziców i nauczycieli udzielają w zależności  od potrzeb, pedagog oraz inni nauczyciele 

posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych 

podczas spotkań z rodzicami; 

35)w szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z 

zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych, informacja o warsztatach 

umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń; 
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36)obowiązki wychowawcy klasy i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów: 

a)w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do 

obowiązków wychowawcy należy: 

-przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej klasy i 

wstępne zdefiniowanie trudności, zdolności uczniów, 

-przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych uczniów, 

-zdobywanie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku, wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację 

poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę 

zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym, sam 

wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji 

dzieje, dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinie, dokumentacja 

medyczna udostępniona przez rodzica), analizowania wytworów dziecka, może mieć również dostęp 

do wyników badań prowadzonych przez specjalistów do pogłębionej analizy, 

-określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli 

prowadzących zajęcia w klasie, 

-w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej złożenia 

wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole, 

-pisemne poinformowanie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku, pismo wychodzące do 

rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego 

osoba, w przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest zobowiązany zachować 

zasady obowiązujące w instrukcji kancelaryjnej,  

-monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach, 

-informowanie rodziców o działaniach pomocowych  dzieciom, 

-prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły, 

-stałe kontaktowanie się  z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego 

wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych oraz dokonania 

ewaluacji, 

-prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i 

behawioralnej, 

-udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, 

jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 

b)wychowawca realizuje zadania poprzez: 

-bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych wychowanków, 

-wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 
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-tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, 

opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, 

-ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z 

rówieśnikami, 

-pomoc w rozwiązywaniu  napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych 

spowodowanych trudnościami w nauce, 

-utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu 

ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce, 

-rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się, 

-wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na 

niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego efektywnego organizowania sobie pracy, 

-systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej 

uwagi zarówno na uczniów uzdolnionych, jak i na tych którzy maja trudności i niepowodzenia w 

nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami 

przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego 

podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym  uczęszczaniem uczniów na zajęcia 

lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i 

pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności 

w uzupełnianiu materiału, 

-tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez 

organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, 

wyjazdów na „zielone i białe szkoły”, 

-tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich 

osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, 

ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, 

opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru, 

-współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, 

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom, 

-udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, 

występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy. 

37)do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniom należy: 

a)prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów, 

b)zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy, 

c)świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniami, 

d)dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

-posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz 

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla 
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ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 

szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków 

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

niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach, 

-posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  - na podstawie tego orzeczenia, 

-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  - na podstawie tej opinii, 

-nieposiadającego orzeczenia lub opinii, a objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole 

– na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o 

których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

e)indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

f)dostosowywać metody pracy do sposobów uczenia się ucznia, 

g)udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy, 

h)komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy, 

i)prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych, 

j)współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia 

oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia, 

k)prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia  w sferze emocjonalnej i 

behawioralnej, 

l)udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, 

jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych, 

ł)stosowanie oceniania wspierającego ucznia. 

38)zadania i obowiązki pedagoga szkolnego: 

a)prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron 

ucznia, 

b)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

c)udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych, 

d)podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów, 

e)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 
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f)prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, 

g)wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

h)pomoc rodzinom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i 

uzdolnień uczniów, 

i)rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, 

j)podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców, 

k)działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej, 

l)prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie 

wychowania, 

ł)wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego i Programu 

Profilaktyki, 

m)udział w opracowaniu Programu Profilaktyki, 

n)prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4.Organizacja nauczania i zajęć rewalidacyjnych uczniom niepełnosprawnym. 

1)w szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – 

pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest w oddziale 

ogólnodostępnym; 

2)szkoła zapewnia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne 

uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3)szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

4)uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, 

zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych; 

5)decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały 

stanowiącej rada pedagogiczna oraz zgody rodziców, opinię sporządza się na piśmie; 

6)zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy 

klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego; 

7)decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w 

ostatnim roku nauki; 

8)przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

a)braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej 

kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub 

usprawiedliwionymi nieobecnościami, 

b)psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły. 
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9)dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno –

pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka 

obcego do końca danego etapu edukacyjnego; 

10)dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie 

tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego; 

11)zajęcia wychowania fizycznego w grupach międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie 

niepełnosprawni prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób; 

12)uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami 

poradni psychologiczno- pedagogicznej, tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku 

szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny dla ucznia; 

13)liczbę godzin rewalidacyjnych  dyrektor  szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu 

organizacyjnym; 

14)godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się  

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując łączny czas tych zajęć, zajęcia 

organizuje się w co najmniej dwóch dniach; 

15)dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół powołany, po 

dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program 

edukacyjno – terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”; 

16)program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny; 

17)w szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie: 

a)korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna), 

b)korekcyjno – kompensacyjne. 

18)w szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

19)nauczyciele: 

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

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie,  

b)prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą  z uczniami 

niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznym, 

c)uczestniczą w miarę potrzeb,  w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w 

zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i 

specjalistów, 

d)udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom 

realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, w doborze form i metod pracy z 
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uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, 

20)dyrektor szkoły uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w programie realizowane wspólnie z innymi nauczycielami, lub w których nauczyciele ci 

uczestniczą; 

21)uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu przeprowadzanego w 

ostatnim roku nauki, przeprowadzanym zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich 

niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni 

niedostosowaniem społecznym – w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

22)dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów 

polega w szczególności na: 

a)zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego 

sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

b)odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu, 

c)zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu specjalisty  z zakresu danej niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne 

dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i 

środków dydaktycznych. 

23)rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, do 

rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania 

warunków i form przeprowadzania sprawdzianu podaną do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej CKE w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest 

sprawdzian; 

24)zapewnienie odpowiednich warunków należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego; 

25)uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej organizowanej w szkole. 

5.Nauczanie indywidualne. 

1)uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje 

się indywidualnym nauczaniem; 
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2)indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i 

na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

3)dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w 

orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków  realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej; 

4)zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów; 

5)zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w szkole lub w razie potrzeby w domu rodzinnym 

lub miejscu pobytu ucznia; 

6)zajęcia indywidualnego nauczania mogą być organizowane: 

a)z oddziałem szkolnym, 

b)indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu, 

c)w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie 

utrudnia uczęszczanie do szkoły. 

7)w indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane 

do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia; 

8)na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może odstąpić 

od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

stosowanie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane; 

9)na podstawie orzeczenia dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzeni zajęć 

indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

10) tygodniowy wymiar godzin realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi: 

a) dla uczniów klas I – III – od 6 do 8 godzin,  

b)dla uczniów klas IV – VI – od 8 do 10 godzin. 

11) tygodniowy wymiar zajęć realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni; 

12)uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnieniem im pełnego osobowego 

rozwoju, dyrektor szkoły w miarę  posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w 

orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły; 

13)zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, do 

wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia  ucznia 

umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły. 

6.Induywidualny tok nauki, indywidualny program nauki. 

1)szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu 

nauki zgodnie z rozporządzeniem; 

2)uczeń ubiegający się o ITN/IPN powinien wykazywać się: 
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a)wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, 

b)oceną celującą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/semestru. 

3)indywidualny tok nauki ITN może być realizowany według programu objętego Szkolnym Zestawem 

Programu Nauczania lub indywidualnego programu nauki; 

4)zezwolenie na indywidualny program nauki IPN lub tok nauki ITN może być udzielone po upływie co 

najmniej jednego roku nauki, a  uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji; 

5)uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy; 

6)uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu 

dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego; 

7)z  wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

a)uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), 

b)rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia, 

c)wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za 

zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niepełnoletniego albo ucznia pełnoletniego. 

8)wniosek składa do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do 

wniosku opinię o predyspozycjach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia; 

9)nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki 

lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą; 

10)w pracy nad indywidualnym programem nauki ITN może uczestniczyć nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog 

zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń; 

11)po otrzymaniu wniosku, dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej; 

12)dyrektor szkoły zezwala na ITN w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

13)w przypadku zezwolenia na ITN umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego 

programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana  jest pozytywna opinia organu 

nadzoru pedagogicznego; 

14)zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny; 

15)uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod kierunkiem którego chciałby pracować; 

16)uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala 

zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 

tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie; 

17)uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub klasy 

programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo 

realizować program we własnym zakresie; 
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18) uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 

a)uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji 

indywidualnych, 

b)zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich 

uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji 

uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem. 

19)konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa 

tygodnie; 

20)rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania; 

21)uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem; 

22)kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą; 

23)decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia; 

24)do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN; 

25)na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy 

odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami; 

26)informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w 

rubryce: „Szczególne osiągnięcia ucznia”. 

§3 

Organizacja pracy szkoły. 

1.Organy szkoły i ich kompetencje. 

1)wykaz organów szkoły; 

a)dyrektor szkoły, 

b)rada pedagogiczna, 

c)samorząd uczniowski, 

d)rada rodziców. 

2)dyrektor szkoły; 

a)dyrektor szkoły: 

-kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

-opracowuje dokumenty programowo - organizacyjne szkoły, 

-sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art.36 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty, 

-przyjmuje uczniów do szkoły i do konkretnej klasy oraz nadzoruje realizację obowiązku szkolnego, 
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-stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, 

-zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, 

-przygotowuje obrady plenarne rady pedagogicznej i przewodniczy im, 

-realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz 

wstrzymuje ich wykonanie, w przypadku niezgodności z przepisami prawa zawiadamia o tym organ 

prowadzący szkołę oraz sprawujący nadzór pedagogiczny, 

-decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i 

pracownikom szkoły, 

-występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i 

wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

-dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za 

prawidłowe ich wykorzystanie, 

-decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i pracowników nie będących 

nauczycielami, 

-zgodnie z przepisami prawa prowadzi dokumentację kancelaryjną, uczniowską i kadrową szkoły, 

-dba o mienie szkoły, 

-współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych, 

-jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw dziecka i ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych 

prawach, 

-w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą 

rodziców. 

b)dyrektor szkoły: 

-decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego, po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach 

zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, 

-zezwala na indywidualny tok nauki, 

-zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych 

możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, 

-organizuje nauczanie indywidualne ucznia, 

-decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, 

-organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

-organizuje udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, 

-odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

c)dyrektor szkoły odpowiada za poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły: 
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-dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania, 

-na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania, 

-ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w 

zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców zestaw podręczników 

lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich klasach, oddziałach danej klasy przez co 

najmniej trzy lata szkolne, 

-materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, 

-podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w 

danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, 

-ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

uwzględniając konieczność zapewnienia trzyletniego okresu używania tych podręczników lub 

materiałów, 

-wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności 

związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami, 

-ustala zasady gospodarowania zestawami podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

-podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły, 

-stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

-ustala wymiar godzin pozalekcyjnych, 

-może tworzyć zespoły wychowawcze, klasowe i problemowo – zadaniowe oraz powołuje ich 

koordynatorów. 

d)dyrektor szkoły inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie 

jakości pracy szkoły poprzez: 

-zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy, 

-przydzielenie nauczycielowi stażyście lub nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż 

opiekuna stażu, 

-zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczycieli, 

-ocenianie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 

-opracowywanie wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

e)dyrektor szkoły sprawując nadzór pedagogiczny: 

-planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły, 

-odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku 

nauki w szkole, 
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-gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania jej oceny, 

-opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przypadku stwierdzenia 

przez Kuratorium Oświaty niedostatecznych efektów, 

-nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające  ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

f)dyrektor szkoły jako kierownik zakładu pracy: 

-opracowuje regulaminy pracy, 

-opracowuje projekt arkusza organizacji szkoły, 

-opracowuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

-zarządza powierzonym mieniem, 

-zawiesza na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący, jeżeli temperatura w 

pomieszczeniach lekcyjnych jest niższa niż 18 stopni C, 

-prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły, 

-współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami 

wykonawczymi do ustawy. 

3)rada pedagogiczna; 

a)rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły 

dotyczących kształcenia i wychowania, 

b)w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, 

c)w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez 

przewodniczącego rady za zgodą lub na wniosek rady, 

d)przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, 

e)przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich członków rady o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem 

rady, 

f)posiedzenia rady są protokołowane, 

g)do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

-zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

-podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i  promocji uczniów, 

-podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

-ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

-podejmowanie uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 

-podejmuje decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu 

pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zgody rodziców, 
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-uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany do statutu. 

h)rada pedagogiczna opiniuje: 

-organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

-sprawy zezwolenia na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauczania, 

-projekt planu finansowego, 

-wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

-propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  

opiekuńczych, 

-propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub materiału 

edukacyjnego, 

-wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, 

-opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu oceny jego pracy, 

i)rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły, 

j)rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, 

k)uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków  rady, 

l)rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu szkoły, albo jego zmian, 

ł)ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu 

prowadzącego, 

m)rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego wspólnie z radą rodziców i samorządem 

uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole, 

n)nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady 

pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i 

innych pracowników szkoły. 

4)rada rodziców; 

a)rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów, 

b)rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 

c)celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły 

oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także 

wnioskowanie do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności: 

-pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców (prawnych opiekunów) uczniów na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, 
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-zapewnienie rodzicom uczniów we współdziałaniu z nauczycielami informacji o zadaniach i 

zamierzeniach dydaktycznych i wychowawczych w szkole i klasie, 

-wyrażanie opinii na temat pracy szkoły, 

d)w celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów)  uczniów oraz z innych źródeł , wysokość 

składek, zasady wydatkowania funduszy rady oraz zasady wewnętrznych kontroli nad funduszami 

określa regulamin działalności rady rodziców, 

e)rada rodziców ustala regulamin swojej działalności, 

f)do kompetencji rady rodziców należy: 

-uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów realizowanego 

przez nauczycieli, 

-uchwalanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

-jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z 

radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, programy 

ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i obowiązuje do 

czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu  z radą pedagogiczną, 

-opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 

-opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

-opiniowanie pracy 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 dokonanej ocenie dorobku zawodowego, nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje 

postępowania,  

-opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub 

innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

-opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym w przypadku braku zgody 

nauczycieli co do wyboru jednego wspólnego podręcznika z poza podręczników oferowanych przez 

właściwego ministra, 

-wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty, 

-występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych, 

-delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły, 
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-delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący 

do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy, 

g)rada rodziców przeprowadza wybory rodziców spośród swego grona do komisji konkursowej na 

dyrektora szkoły, 

h)rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w tym określa w szczególności: 

-wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

-szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców, 

-zasady wydatkowania funduszy rady rodziców, 

i)tryb wyboru członków rady: 

-wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rady rodziców w każdym roku szkolnym, 

-datę wyboru do rady rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli i uczniów nie 

później niż na 10 dni przed terminem wyborów, 

j)wybory do rady rodziców przeprowadza się według następujących zasad: 

-wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe, 

-w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły, 

-do rady rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

-komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców, 

-wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów, 

-karty wyborcze na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy, 

-niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów, 

-członkami rady rodziców zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, 

-organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor szkoły, 

-skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów. 

5)samorząd uczniowski; 

a)organami samorządu uczniowskiego są: 

-na szczeblu klas – samorządy klasowe, 

-na szczeblu szkoły – rada samorządu uczniowskiego, 

b)ogół uczniów uchwala regulamin działania samorządy uczniowskiego, który nie może być sprzeczny 

ze statutem szkoły, 

c)samorząd uczniowski może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

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

podstawowych praw uczniowskich takich jak: 

-prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 
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-prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

-prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

-prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

-prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z 

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

-prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

d)regulamin samorządu uczniowskiego winien tworzyć warunki współpracy uczniów na zasadach 

demokracji i tolerancji, a także rozwijania ich samodzielności  oraz odpowiedzialności, 

e)samorząd uczniowski opiniuje program wychowawczy i profilaktyki szkoły, 

f)samorząd uczniowski dokonuje wyboru nauczyciela mającego pełnić funkcję opiekuna samorządu 

uczniowskiego, 

g)samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły, 

h)podmiot, do którego samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować  się do 

treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni, sprawy pilne wymagają odpowiedzi 

niezwłocznej, 

i)samorząd ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora – pracę nauczycieli szkoły, dla których 

dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

 6)zasady współpracy organów szkoły; 

a)każdy wymieniony organ ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji, 

b)współdziałanie organów szkoły przejawia się w następujący sposób: 

-organy szkoły działając w ramach swoich kompetencji informują się wzajemnie o wszystkich 

istotnych sprawach związanych z życiem szkoły, celowi temu służą przede wszystkim  cykliczne 

spotkania przedstawicieli organów szkoły, organizowane przynajmniej 2 razy w roku szkolnym, 

-szczególną rolę w procesie wymiany informacji spełnia dyrektor szkoły, którego zadaniem jest 

organizacja spotkań reprezentantów organów szkoły, 

-w celu sprawnego przepływu informacji dyrektor udostępnia wszystkim organom szkoły radiowęzeł 

oraz tablice informacyjne, 

-zebrania rady pedagogicznej są prowadzone przez dyrektora szkoły z uczestnictwem przedstawicieli 

samorządu uczniowskiego i rady rodziców – w szczególnych sytuacjach, 

-najnowsze zarządzenia władz oświatowych są przekazywane podczas zebrań rady pedagogicznej i 

udostępniane do wglądu w sekretariacie szkoły i bibliotece szkolnej, 

-zarządzenia i informacje dla nauczycieli umieszczane są także na tablicy ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim, 

-zebrania rady rodziców odbywają się z udziałem dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego i zaproszonych 

nauczycieli, 
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-zarządzenia i informacje dotyczące uczniów przekazywane są na apelach uczniów, informacyjnych na 

korytarzu szkoły i apelach szkolnych 

-wychowawcy przekazują uczniom informacje w czasie godzin dyspozycji wychowawcy, 

-samorząd szkolny w formie ogłoszeń na tablicach informacyjnych znajdujących się na korytarzach 

szkolnych, 

c)rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do: 

-znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu 

wychowawczego szkoły, 

-zgłaszania do programu wychowawczego swoich propozycji, wnioski i propozycje przekazują za 

pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej, 

-współudziału w pracy wychowawczej, 

-znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym, informacje te przekazuje dyrektor 

szkoły po zebraniu rady pedagogicznej, 

-znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania 

egzaminów, przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców i w przypadkach 

wymagających ich znajomości, 

-uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, 

-uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania  i dalszego kształcenia dziecka – porad 

udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek poradnia psychologiczno – pedagogiczna, 

-wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, organowi sprawującymi 

nadzór pedagogiczny za pośrednictwem rady rodziców, 

d)rodzice mają obowiązek: 

-dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

-zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

-interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją, 

-zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce, 

-interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków umożliwiających 

przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

-przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia , 

-dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego  dziecka, 

-dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole, 

-interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną, 

-współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności 

wychowawczych i rozwijaniu zdolności, 

-pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko, 
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-uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań. 

7)rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły; 

a)w przypadku sporu między organami szkoły, nadrzędnym celem postępowania każdego organu 

szkoły jest dążenie do osiągnięcia rozwiązań kompromisowych, nie naruszających autonomii każdego 

organu w ramach swoich uprawnień, 

b)przyjmuje się zasadę, że w przypadku konfliktu między organami szkoły, te organy, które nie są 

zaangażowane jako strony sporu, występują w roli mediatora, np. rada pedagogiczna  mediuje w 

razie spornych problemów między dyrektorem, a rada rodziców, z wyłączeniem uczniów jako 

mediatora, 

c)jeśli mediacja na szczeblu szkoły nie rozwiąże konfliktu, stronom przysługuje prawo zwrócenia się o 

mediacje do: 

-organu prowadzącego szkołę w sprawach finansowo – organizacyjnych, 

-organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dydaktyczno – wychowawczych, 

d)w przypadku mediacji przez w/w organy ich decyzja o rozwiązaniu sporu jest ostateczna. 

§4 

Organizacja nauczania. 

1.Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej. 

1)podstawowymi formami działalności dydaktyczno –wychowawczej są: 

a)obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

b)zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, 

c)zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze, 

d)zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy 

psychologiczno-  pedagogicznej, 

e)zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. 

2)zajęcia w szkole  prowadzone są: 

a)w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina trwa 45 minut, 

b)dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując czas 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego 

eksperymentu lub innowacji pedagogicznej, 

c)dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres 

kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych przepisami prawa, 

d)uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o 

życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do 

dyspozycji dyrektora  w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 z podziałem na grupy 

chłopców i dziewcząt, 
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e)uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w wyżej wymienionych zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni 

opiekunowie) zgłoszą  dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w 

zajęciach, 

f) wyżej wymienione zajęcia nie podlegają ocenie i nie maja wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia, 

g)uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze 

na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po spełnieniu warunków: 

-lekcje informatyki, wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej, drugi język z którego uczeń 

ma być zwolniony umieszczane są w planie jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu, 

-rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują 

odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.  

h)uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na 

zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na 

lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone pomiędzy innymi 

zajęciami lekcyjnymi, 

i)uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 

informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły. 

3)dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 

publicznej, w tym poradni psychologiczno – pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno 

– pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa 

w art. 71b ust.3b ustawy o systemie oświat, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego, 

zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły; 

4)dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze administracyjnej 

może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku 

szkolnego poza szkołą; 

5)dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces 

dydaktyczny o inne formy zajęć w ramach zajęć  dodatkowych; 

6)godzin zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczone są zajęcia 

wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia 

opieki świetlicowej, przydział tych godzin następuje do 15 września każdego roku szkolnego po 

rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli; 

7)szkoła zapewnia uczniom dostęp do internetu zabezpieczając uczniom dostęp do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania 

zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację; 

8) w szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki; 

9)przerwy lekcyjne trwają 5 i 10 minut, jedna 20 minut w zależności od organizacji zajęć; 

10)szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2.Zasady podziału na grupy i tworzenie struktur międzyoodziałowych i międzyklasowych. 
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1)w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy; 

2)w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego 

zajęcia wychowania fizycznego; 

3)w formie realizacji indywidualnego nauczania lub programu nauki; 

4)w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, 

wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy 

szkoleniowo – wypoczynkowe w okresie ferii letnich; 

5)na zajęciach edukacyjnych i  z informatyki dokonuje się podziału na grupy w każdym oddziale 

liczącym 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 

komputerowych w pracowni komputerowej, 

6)zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów, dopuszcza się 

tworzenie grup międzyklasowych i międzyoddziałowych; 

7)zajęcia wychowania fizycznego  mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców; 

8)zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV – VI szkoły podstawowej i wszystkich klasach mogą być 

prowadzone oddzielnie dla chłopców i dziewcząt; 

9)dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego; 

10)na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu 

zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów; 

11)w szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 

uczniów niepełnosprawnych. 

3.Organizacja nauczania religii/etyki. 

1)udział ucznia dziecka w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny; 

2)uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć; 

3)w przypadku, gdy uczniowie/rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę uczestnictwa dziecka w 

zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach z obu przedmiotów, 

umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych; 

4)w przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w wyżej wymienionych zajęciach szkoła zapewnia opiekę 

wychowawczą na czas odbywania zajęć; 

5) w szkole organizuje się nauczanie religii/etyki na życzenie rodziców/prawnych opiekunów lub 

pełnoletniego ucznia, życzenie uczestnictwa w zajęciach religii i etyki wyraża się w formie 

jednorazowego pisemnego oświadczenia woli, oświadczenie woli rejestruje się w dzienniku 

wychowawcy wraz z podpisem rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia, w trakcie nauki 

oświadczenie woli można zmieniać, po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach 

udział w nich ucznia jest obowiązkowy; 

6)zajęcia religii/etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów; 

7)zajęcia w szkole z religii/etyki mogą  być organizowane w grupach międzyoddziałowych; 
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8)w przypadkach, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów/ 

dzieci, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego, organ prowadzący w 

porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w 

grupach międzyszkolnych lub naukę etyki w jednej ze szkół w grupach międzyszkolnych; 

9)podstawę wpisania ocen  z religii lub etyki do arkusza ocen i świadectwa stanowi zaświadczenie 

wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych; 

10)ocena z religii/etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa z 

wyróżnieniem; 

11)oceny z religii/etyki nie mają wpływu na promocję ucznia; 

12)ocena z religii/etyki w klasach I – III szkoły podstawowej wyrażana jest w skali stopni szkolnych; 

13)w przypadku, gdy uczeń w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza 

się ocenę korzystniejsza dla ucznia; 

14)za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie 

kościoła lub związku wyznaniowego; 

15)program nauczania etyki dopuszcza dyrektor szkoły na zasadach określonych w statucie szkoły. 

§5 

Dokumentowanie przebiegu nauczania. 

1.Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2.W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 

1)dziennik wychowawcy klasy; 

2)dziennik lekcyjny. 

3.Dziennik wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie odpowiada 

wychowawca klasy. W dzienniku wychowawcy klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele 

prowadzący zajęcia w całym oddziale lub w grupach. 

4.Dziennik wychowawcy klasy zawiera: 

1)listę uczniów w oddziale; 

2)plan pracy wychowawczej na I i II semestr; 

3)sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych okresach 

szkolnych; 

4)życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów o organizację nauki religii/etyki; 

5)sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie; 

6)zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych ucznia; 

7)zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, 

socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno  - pedagogicznej organizowanej 

przez szkołę; 
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8)tematykę zebrań z rodzicami; 

9)listę obecności rodziców w zebraniach; 

10)kontakty indywidualne z rodzicami; 

11)karty informacyjne o przewidywanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów; 

12)karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i zespół klasowy. 

5.Dziennik wychowawcy przetrzymywany jest w pokoju nauczycielskim, wraz z dziennikiem lekcyjnym 

oddziału. 

6.Dziennik wychowawcy podlega archiwizacji. 

7.Przebieg zajęć w grupach międzyklasowych i w grupach utworzonych z podziału oddziału nauczyciel 

edukacji przedmiotowej odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

8.Dziennik lekcyjny zawiera: 

1)informacje o organizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego; 

2)informacje o uczniu, współpraca z rodzicami; 

3)szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć i osiągnięć uczniów; 

4)monitorowanie realizacji planu nauczania i podstawy programowej; 

5)zestawienia statystyczne. 

9.Nauczyciele dokumentują realizację godzin wg art.42 ust.2 pkt 2 w dziennikach świetlicy i 

dziennikach innych zajęć. 

10.Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42 ust.2 pkt 2 

prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole. 

11.Dziennik, o którym mowa w ust.9 zawiera: 

1)imię i nazwisko nauczyciela; 

2)wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych semestrach; 

3)dokumentację potwierdzającą zajęcia prowadzone jako: 

a)kółka zainteresowań, z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, tematyka 

poszczególnych zajęć, 

b)zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym, z tematyką zajęć, listą uczniów, 

c)zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych opieką, 

d)rozliczenie semestralne zrealizowanych godzin, 

e)wyniki ewaluacji, 

f)potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

12.Dziennik wychowawcy, dziennik lekcyjny, dziennik zajęć wg art.42 KN są własnością szkoły. 
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§6 

Organizacja wychowania i opieki. 

1.Szkolny system wychowania. 

1)na początku każdego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan 

Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego 

Programu Wychowawczego; 

2)działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły; 

3)Program Wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: 

intelektualnym, emocjonalnym, społecznymi zdrowotnym; 

4)kluczem do działalności wychowawczej szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców 

zawarta w Misji Szkoły; 

5)podstawą do osiągnięcia sukcesu realizacji działań wychowawczych szkoły jest zgodne 

współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli; 

6)podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu 

przygotować ucznia do: 

a)pracy nad sobą, 

b)bycia użytecznym członkiem społeczeństwa, 

c)bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, 

kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, 

wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja, 

d)rozwoju samorządności, 

e)dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska, 

f)budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą, 

g)tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły akceptowane i 

respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 

7)uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły; 

8)preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia; 

9)uczeń: 

a)zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły, 

b)szanuje oraz akceptuje siebie i innych, 

c)umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym 

państwie oraz świecie, 

d)zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem 

społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem, 
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e)posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie 

wartości, określania celów i dokonywania wyborów, 

f)jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje, 

g)zna, rozumie i realizuje w życiu: zasady kultury bycia, skutecznego porozumiewania się, 

bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, akceptowany społecznie system wartości, 

h)chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń, 

i)umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych, 

j)jest otwarty na zdobywanie wiedzy. 

10)w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) 

opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny; 

11)program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia: 

a)poznanie ucznia, jego możliwości i potrzeb, 

b)przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby, 

c)wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem, 

d)pomoc w tworzeniu systemu wartości, 

e)strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie: adaptacja, 

integracja, przydział ról w klasie, wewnątrzklasowy system norm postępowania, określenie praw i 

obowiązków w klasie, szkole, 

f)budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami: wspólne uroczystości klasowe, 

szkolne, obozy naukowe, sportowe, edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna, kierowanie 

zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów, 

wspólne narady wychowawcze, tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań 

klasy, aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska, szukanie, pielęgnowanie i 

rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”. 

12)strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne; 

13)promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną 

zdrowia. 

2.Współpraca z rodzicami. 

1)szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym 

i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców; 

2)aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane poprzez: 

a)pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez 

zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowaniem 

dziecka, 

b)doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą, a  rodzinami uczniów poprzez: organizowanie 

spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, przekazywanie informacji przez korespondencję, e 

– mail, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne, 
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c)dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez: 

edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w nauce, 

d)pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: zachęcanie do działań 

w formie wolontariatu, inspirowanie rodziców do działania, wspieranie inicjatyw rodziców, 

wskazywanie obszarów działania, upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców, 

e)włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, 

które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji, 

f)koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania 

problemów dzieci i młodzieży przez: ustalanie form pomocy, pozyskiwanie środków finansowych, 

zapewnienie ciągłości opieki nad dzieckiem, angażowanie uczniów w życie lokalnej społeczności. 

3.Świetlica szkolna. 

1)dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizuje się świetlicę; 

2)świetlica jest formą wychowawczo – opiekuńczej pracy szkoły; 

3)do zadań świetlicy należy organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy 

umysłowej, organizowanie gier i zabaw ruchowych, także na świeżym powietrzu, rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień, stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz upowszechnianie 

zasad kultury zdrowotnej, rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności, 

współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) i nauczycielami wychowanków świetlicy, a w 

miarę możliwości i potrzeb z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji; 

4)liczba uczniów w grupie świetlicowej nie może przekroczyć 25 osób; 

5)zajęcia świetlicowe dostosowuje się do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także ich 

możliwości psychofizycznych; 

6)wyposażenie świetlicy oraz organizacja czasu pozwala na odrabianie lekcji oraz rozwój fizyczny 

uczniów; 

7)świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły, zakres 

zajęć w świetlicy w dniu, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, określa dyrektor 

szkoły; 

8)świetlica realizuje swoje zadania według programu wychowawczego szkoły i tygodniowego 

rozkładu zajęć; 

9)do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas 0 – VI rodziców pracujących zawodowo, z rodzin 

niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych; dojeżdżający; 

10)kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego 

zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka; 

11)szczegółowe zadania świetlicy szkolnej i zasady korzystania z niej określa regulamin pracy świetlicy 

szkolnej; 

12)prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin świetlicy; 

13)pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele – wychowawcy. 

4.Stołówka szkolna. 
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1)stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni 

Szkoły Podstawowej w Słupnie dla uczniów i pracowników; 

2)do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

a)uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne, 

b)uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS lub inni sponsorzy lub organizację, 

c)pracownicy zatrudnieni w szkole. 

3)posiłki wydawane są o godzinie 11.30 i 12.35; 

4)opłaty za obiady uiszcza się z góry do 10 następnego miesiąca w sekretariacie szkoły; 

5)z posiłków można korzystać tylko w stołówce, szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos; 

6)w przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod 

warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności na dzień przed data obiadu do referenta, zgłoszenie 

może być dokonane telefonicznie pod numerem: 24 260 65 18; 

7)odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za 

wyżywienie w kolejnym miesiącu, w przypadku, gdy należności nie można zaliczyć na poczet 

kolejnego miesiąca następuje zwrot gotówko w sekretariacie szkoły; 

8)zasady zachowania w stołówce szkolnej oraz szczegółowy regulamin określa odrębny regulamin 

stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu jadalnym. 

5.Pomoc materialna uczniom. 

1)szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

warunków rodzinnych i losowych przez: 

a)udzielanie pomocy materialnej: 

-pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne, 

-pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie, 

-występowanie o pomoc dla uczniów do rady rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych 

uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji lub osób fizycznych. 

2)zasady udzielania pomocy na zakup podręczników: 

a)przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców 

ucznia (prawnych opiekunów), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą 

przedstawiciela ustawowego, 

b)wniosek składa się do dyrektora szkoły, 

c)dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów z 

rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, 

którzy mogą otrzymać pomoc ze względu na przypadki określone w ustawie o pomocy społecznej i 

przekazuje ją organowi prowadzącemu. 

3)szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej; 
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4)pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 

a)diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia; 

b)poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej. 

5)zadania wyżej wymienione są realizowane w współpracy z: 

a)rodzicami, 

b)nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, 

c)ośrodkami pomocy społecznej, 

d)organem prowadzącym, 

e)innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży. 

6)korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 

a)ucznia, 

b)rodziców (prawnych opiekunów),  

c)nauczyciela. 

7)pomoc materialna jest organizowana w formie: 

a)zwolnień z opłat za ubezpieczenie, 

b)bezpłatnych obiadów, 

c)pomocy rzeczowej lub żywnościowej, 

d)innych, w zależności od potrzeb i możliwości. 

8)uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w 

budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego; 

9)pomoc materialna ma charakter socjalny; 

10)udzielanie świadczeń o charakterze socjalnym należy do zadań własnych gminy; 

11)w sprawach świadczeń o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne; 

12)na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu 

państwa. 

§7 

Organizacja szkoły. 

1.Organizacja szkoły. 

1)terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego; 

2)szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym ustala dyrektor 

szkoły, opracowując arkusz organizacji szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie 

ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły; 
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3)arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku; 

4)w arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z 

liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym kół zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych; 

5)w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacyjny szkoły, dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład 

zajęć edukacyjnych (plan lekcji) z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i 

nauczycieli; 

6)podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym 

kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem 

nauczania zgodnym z odpowiednim, ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy; 

7)za docelową ilość dzieci w oddziale przyjmuje się 25 osób; 

8)w szkole utworzony został oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego; 

a)do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat, a w latach szkolnych 2012/2013 

oraz 2013/2014 także dzieci w wieku 6 lat, 

b)dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do 

oddziału przedszkolnego do końca roku kalendarzowego, w którym ukończy 10 lat, 

c)liczbę miejsc w oddziałach przedszkolnych ustala organ prowadzący szkołę, 

d)warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest złożenie w sekretariacie szkoły karty 

zgłoszenia dziecka w czasie trwania rekrutacji, 

-w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dzieci w każdym czasie. 

e)procedura rekrutacji do oddziału przedszkolnego określa kryteria, według których przyjmowane są 

dzieci,   

f)czas trwania nauki w oddziałach przedszkolnych wynosi 1 rok, 

g)szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny szkoły, który obejmuje szkołę podstawową i oddział przedszkolny, opracowany 

najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie ramowego planu nauczania szkoły 

podstawowej i oddziału przedszkolnego, 

h)w arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę godzin zajęć obowiązkowych 

i nieobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozaobowiązkowych w oddziałach 

przedszkolnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, 

i)organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć oddziału przedszkolnego ustalony przez dyrektora szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, 

higieny pracy, potrzeb eksperymentów i innowacji realizowanych w szkole i oddziale przedszkolnym 

oraz konieczności zapewnienia zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 
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k)podstawową jednostką organizacyjną oddziału przedszkolnego jest oddział obejmujący dzieci w 

zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia rozwoju i 

niepełnosprawności, 

l)liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w oddziale przedszkolnym nie 

może  przekraczać 25, 

ł)praca dydaktyczno –wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów 

wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczyciela spośród obowiązujących programów 

dopuszczonych przez właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania, albo własnych 

programów opracowanych przez nauczycieli, dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora 

szkoły, 

m)godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut, 

n)w oddziale przedszkolnym czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, 

zachowując ogólny dzienny czas zajęć, 

o)czas trwania zajęć dodatkowych (np. umuzykalniających, języka obcego, religii, rewalidacyjnych, 

logopedycznych) w oddziale przedszkolnym powinien być dostosowany do możliwości dzieci, 

p)organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 

szkoły, 

r)na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem 

ustala dla niego szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, 

s)ramowy rozkład dnia określa godziny m.in., 

-przyprowadzania i odbierania dzieci, 

-posiłków, 

-zajęć, spacerów i zajęć dodatkowych. 

t)śniadania dzieci przynoszą we własnym zakresie, 

-szkoła zapewnia rodzicom (prawnym opiekunom)możliwość wykupienia obiadów dla dziecka, 

-dzieciom pozostającym na świetlicy rodzice (prawni opiekunowie) powinni zapewnić posiłek i 

napoje. 

u)ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od pory roku i potrzeb dzieci, 

w)oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku,  a czas przeznaczony na realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziale nie może być krótszy ni 5 godzin 

dziennie, 

x)w oddziale przedszkolnym sprawuje się opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z 

uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 

-dzieci są odbierane od rodziców (prawnych opiekunów) lub osób upoważnionych przez rodzica 

(prawnych opiekunów), a następnie wprowadzane do sali, w której odbywają się zajęcia, 

-przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za nie, 
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-na terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela, 

-dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej po zakończeniu zajęć, 

-dzieci odbierane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione na piśmie, 

-w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, konkursy i tym podobne) dzieci znajdują się pod 

opieką nauczyciela, a także osób pełniących funkcję opiekuna na wycieczce. 

y)odbieranie dzieci z oddziału przedszkolnego: 

-dziecko może być odbierane z oddziału przedszkolnego tylko przez rodziców (prawnych opiekunów) 

lub osobę upoważnioną, 

-rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić na piśmie do odbierania dziecka z oddziału 

przedszkolnego osobę pełnoletnią lub osobę niepełnoletnią, która ukończyła 13 lat będącą w stanie 

zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo, 

-rodzice (prawni opiekunowie), pisemne, stałe upoważnienie do odbierania przez inne osoby dziecka 

z oddziału przedszkolnego dokonują na druku opracowanym przez szkołę, które przechowywane są w 

dokumentacji oddziału (mogą być aktualizowane w miarę potrzeb), 

-rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają  

bezpośrednio w obecności nauczyciela odpowiedzialnego  za dziecko, 

-w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających nauczyciel powiadamia o tym fakcie inną osobę upoważnioną, by ta 

odebrała dziecko, 

-nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców (prawnych 

opiekunów) jeśli nie posiada ona pisemnej zgody złożonej osobiście przez rodziców (prawnych 

opiekunów), 

-rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odebranego z oddziału przedszkolnego  przez upoważnioną przez nich osobę, 

-o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na 

początku roku szkolnego, 

-rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania 

dzieci. 

9)organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno –wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy; 

10)tygodniowy rozkład zajęć klas I –III określa ogólny przydział czasu pracy na poszczególne zajęcia 

wyznaczone ramowym planem nauczania (szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel); 

11)podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo –lekcyjnym; 

12)godzina lekcyjna trwa 45 minut; 

a)w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych trwających 30 -60 

minut, przy zachowaniu ogólnego czasu zajęć określonego w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
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13)czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I –III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć; 

14)przerwy między lekcjami wynoszą 5 i 10 minut , jedna 20 minut; 

15)zajęcia edukacyjne w szkole rozpoczynają się o godzinie 8.00 i odbywają się w systemie 

jednozmianowym. 

16)sposób odbierania dzieci ze szkoły/świetlicy szkolnej;  

a)do odbioru dzieci ze szkoły/świetlicy szkolnej upoważnieni są rodzice (prawni opiekunowie) dziecka 

oraz osoby pisemnie upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, 

b)szkoła działając z poszanowaniem sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowania 

pieczy nad dzieckiem dopuszcza możliwość odbioru dziecka przez osoby niepełnoletnie, które 

ukończyły 13 lat, 

c)w przypadku powierzenia przez szkołę dziecka osobie niepełnoletniej zgodnie z oświadczeniem woli 

rodziców pełna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice (prawni 

opiekunowie), 

d)w przypadku obaw pracowników szkoły, że osoba upoważniona nie zapewni dziecku pełnego 

bezpieczeństwa szkoła zastrzega sobie możliwość wezwania rodziców (prawnych opiekunów) do 

wskazania innej osoby, wobec której nie będzie miała wyżej wymienionych wątpliwości, 

e)uczeń, który ukończył 7 lat może samodzielnie wrócić ze szkoły/świetlicy do domu tylko w 

przypadku, gdy rodzice (prawni opiekunowie) w pisemnym oświadczeniu składają całoroczną, 

okresową lub jednorazową zgodę na samodzielny powrót dziecka o wyznaczonej godzinie zgodnie  z 

obowiązującym w szkole wzorem, 

f)w przypadku wypełnienia oświadczenia o samodzielnym stałym powrocie dziecka dopuszcza się 

jednorazowe zwolnienia w formie pisemnej z pojedynczych zajęć lekcyjnych, 

g)w przypadku obaw pracowników szkoły, że samodzielny powrót dziecka ze szkoły/świetlicy z 

powodu wystąpienia różnych okoliczności (np. złe samopoczucie) stwarza zagrożenie dla jego 

zdrowia lub bezpieczeństwa szkoła zastrzega możliwość wezwania rodziców (prawnych opiekunów) 

do osobistego odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej. 

2.Baza szkoły. 

1)do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: 

a)7 klasopracowni, 

b)sekretariat, 

c)gabinet dyrektora, 

d)gabinet pedagoga i logopedy, 

e)pokój nauczycielski, 

f)bibliotekę, 

g)pracownię komputerową, 

h)salę gimnastyczną z zapleczem, 
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i)archiwum, 

j)plac zabaw, 

k)boisko sportowe, 

l)stołówka z zapleczem kuchennym, 

ł)szatnię, 

m)łazienki. 

2)zasady korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły określają wewnętrzne 

regulaminy; 

3)każdy uczeń ma prawo korzystania ze sprzętu i urządzeń znajdujących się w klasach; 

4)za zniszczony sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, dewastację terenów zielonych oraz zniszczone 

rzeczy materialne kolegów rodzice ucznia zobowiązani są: 

a)naprawić szkodę, 

b)odkupić lub zapłacić równowartość, 

c)w przypadku nie naprawienia szkody, nie odkupienia rzeczy lub nie zapłacenia równowartości 

dyrektor skieruje sprawę do odpowiednich instytucji. 

5)wszystkie komputery w szkole, do których dostęp mają uczniowie wyposażone są w 

oprogramowanie zabezpieczające, chroniące dzieci i młodzież przed zagrożeniami, jakie mogą 

spotkać w sieci; 

a)oprogramowanie zapewnia bezpieczeństwo uczniom korzystającym w szkole z internetu, 

b)posiada skuteczne opcje filtrowania, zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie. 

3.Działalność innowacyjna i eksperymentalna.  

1)szkoła może prowadzić działalność innowacyjną, mającą na celu poprawę jakości pracy szkoły przez 

nowatorskie rozwiązania w zakresie: innowacji programowych, organizacyjnych, metodycznych; 

2)szkoła może prowadzić działalność zwaną eksperymentem pedagogicznym poprzez działania 

służące podnoszeniu skuteczności kształcenia, w ramach których są modyfikowane warunki: 

organizacji zajęć edukacyjnych, zakresu treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki 

naukowej; 

3)uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu 

zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji oraz opinii rady rodziców; 

4)przed rozpoczęciem prowadzenia innowacji nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program 

zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych; 

5)szczegółowy tryb postępowania przy wprowadzaniu innowacji lub eksperymentu w szkole określają 

odrębne przepisy. 

4.Organizacja zajęć wyjazdowych. 
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1)wycieczki i inne formy organizowanych zajęć terenowych (wyjazdów, wyjść, imprez) są integralną 

częścią działalności wychowawczej i dydaktycznej szkoły; 

2)wycieczki, wyjazdy, formy wypoczynku powinny być umieszczone w planie pracy szkoły na bieżący 

rok szkolny, a w pozostałych przypadkach organizację wycieczki należy  uzgodnić z dyrektorem szkoły; 

3)przy organizacji wycieczek, wyjazdów oraz wypoczynku współpracują nauczyciele, rodzice, 

uczniowie oraz inne instytucje, w tym biura podróży i fundacje; 

4)w szkole organizuje się następujące formy wycieczek, wyjazdów i innych zajęć terenowych: 

a)wyjścia poza teren szkoły w obrębie miejscowości, 

b)wyjazd do placówek kulturalnych, na wykłady, prelekcje, konkursy, zawody, przedstawienia 

teatralne, do kina i innych miejsc rozrywki, 

c)wycieczki przedmiotowe organizowane w celu realizacji programu nauczania w ramach danego 

przedmiotu bądź grupy przedmiotów, 

d)wycieczki o charakterze integracyjnym i turystyczno- krajoznawczym nie wymagające od 

uczestników specjalnego przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, 

e)wyjazdy na basen, lodowisko, narty. 

5)każda wycieczka, wyjazd, impreza powinna być przygotowana pod względem programowym  i 

organizacyjnym, a także szczegółowo omówiona z uczestnikami i ich rodzicami, każda musi uzyskać 

zgodę dyrektora, a w przypadku wyjazdów zagranicznych dodatkowo adnotację organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

6)organizacja i harmonogram wycieczki musi być dostosowany do wieku uczestników, ich stanu 

zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności specjalistycznych; 

7)zabronione jest organizowanie wycieczek w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, 

gdy zaś warunki takie zaistnieją podczas wycieczki należy natychmiast podjąć działania zapewniające 

bezpieczeństwo uczestnikom; 

8)wycieczki mogą być zorganizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

9)wycieczkę, wyjazd organizuje samodzielnie kierownik lub zleca jej organizację w biurze podróży 

(szkoła może współpracować ze stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami); 

10)udział w wycieczce, wyjeździe uczniów niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody ich rodziców 

(prawnych opiekunów), za wyjątkiem wyjścia na terenie najbliższej okolicy, odbywających się w 

ramach zajęć lekcyjnych; 

11)w wycieczce nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwskazania 

lekarskie; 

12)uczniowie nie biorący udziału w wycieczce zorganizowanej w dniach zajęć szkolnych mają 

obowiązek brać udział w zajęciach lekcyjnych zgodnie ze wskazaniami dyrektora szkoły; 

13)przed rozpoczęciem wycieczki, wyjazdu, imprezy, należy pouczyć jej uczestników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie zgubienia się lub nieszczęśliwego wypadku; 

14)w razie nieszczęśliwego wypadku należy postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi w 

szkole; 
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15)podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po 

drogach. 

5.Praktyki studenckie. 

1)szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi 

nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą; 

2)koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę; 

3)za dokumentację praktyk studenckich odpowiada nauczyciel – opiekun oraz dyrektor szkoły. 

6.Biblioteka i ICIM. 

1)postanowienia ogólne: 

a)biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno –wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie, 

b)z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice (zasady 

korzystania ze zbiorów określa regulamin biblioteki), 

c)czas otwarci biblioteki ustalony jest z organem prowadzącym na 10 godzin tygodniowo, 

d)biblioteka udostępnia zbiory od 10 września do 10 czerwca każdego roku szkolnego, 

e)jeden dzień w tygodniu nauczyciel bibliotekarz przeznacza na prace związane z zakupem, 

opracowaniem i konserwacją zbiorów, 

f)biblioteka jest czynna w dni wyznaczone przez dyrektora szkoły, a godziny jej pracy są dostosowane 

do rozkładu zajęć lekcyjnych (godziny te umożliwiają dostęp do zbiorów bibliotecznych podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu). 

2)zadania biblioteki szkolnej: 

a)gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

b)wypożyczanie zbiorów i korzystanie z nich na miejscu, 

c)podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej (zgodnie z 

obowiązującymi w szkole programami), 

d)przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów do 

korzystania z różnych źródeł informacji, pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach 

dydaktycznych gromadzonych w szkole. 

3)organizacja biblioteki szkolnej: 

a)biblioteka zlokalizowana jest na I piętrze, w lokalu suchym, właściwie oświetlonym i ogrzanym, 

b)w skład zespołu bibliotecznego wchodzą następujące pomieszczenia: wypożyczalnia , czytelnia 

wyposażona  w sprzęt audiowizualny, pracownia ICIM wyposażona w stanowiska komputerowe, 

pomieszczenie dla nauczycieli oraz łazienka, 
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c)biblioteka wyposażona jest w odpowiednie meble, podstawowy sprzęt biblioteczny i 

przeciwpożarowy, 

d)wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakup zbiorów, ich konserwację oraz zakup druków 

bibliotecznych, 

e)wydatki na powyższe cele są pokrywane z budżetu szkoły, 

f)wysokość kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki jest ustalana przy projekcie planu 

budżetowego szkoły 

g)księgozbiór ustawia się w układzie działowo – alfabetycznym: 

-lektury w układzie alfabetycznym, 

-księgozbiór podręczny, literatura popularnonaukowa, księgozbiór dla nauczycieli wg klasyfikacji UKD, 

-beletrystyka dla dzieci i młodzieży w układzie alfabetycznym, 

-czasopisma społeczno -  kulturalne przechowuje się w bibliotece przez rok, czasopisma metodyczne 

przez 5 lat, 

-prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są jedynie w pomieszczeniach czytelni. 

h)w bibliotece znajdują się dokumenty szkolne, które traktowane są jak pozycje księgozbioru 

podręcznego ( poza biblioteką można z nich korzystać za zgodą dyrektora szkoły). 

4)bezpośredni nadzór nad działalnością biblioteki sprawuje dyrektor, który: 

a)zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwie wyposaża oraz zabezpiecza środki 

finansowe na jej działalność, 

b)zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c)zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych (co 5 lat), 

d)nadzoruje przekazanie biblioteki, jeżeli następuje zmiana pracownika, 

e)powołuje i przewodniczy komisji skontrowej, 

f)zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy, 

g)zarządza inwentaryzacją zbiorów bibliotecznych wg aktualnych potrzeb szkoły, 

h)kontroluje dokumentację biblioteki szkolnej. 

5)Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

a)praca pedagogiczna obejmuje: 

-udostępnianie zbiorów użytkownikom, 

-działalność informacyjną (biblioteczną, tekstową, bibliofgraficzną), 

-udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej – zgodnie z obowiązującymi w szkole 

programami nauczania, 

-organizowanie i inspirowanie pracy zespołu uczniów współpracujących z biblioteką, 

-prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 
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-udzielanie nauczycielom, wychowawcom pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć 

dydaktyczno –wychowawczych, 

-informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w 

szkole na zebraniach rady pedagogicznej, 

-poradnictwo w doborze literatury. 

b)prace organizacyjno – porządkowe: 

-opracowanie rocznego planu pracy, 

-gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem szkoły, 

-ewidencję zbiorów  - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

-opracowanie biblioteczne zbiorów, 

-selekcję zbiorów, 

-konserwację zbiorów, 

-doskonalenie warsztatu pracy, 

-opracowanie regulaminów: czytelni, wypożyczalni i pracowni ICIM, 

-organizację warsztatu informacyjnego, 

-wydzielanie księgozbioru podręcznego, 

-prowadzenie katalogów (alfabetycznego, rzeczowego, zbiorów audiowizualnych, ilustrowanych), 

-planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną, prowadzenie dokumentacji pracy 

biblioteki. 

6)biblioteka szkolna współpracuje z: 

-uczniami w zakresie: rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych, 

pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, propagowania dziedzictwa 

kultury narodowej i regionalnej oraz doskonalenia umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji, 

-z nauczycielami w zakresie: doskonalenia zawodowego, realizacji zadań dydaktyczno –

wychowawczych, informowaniu o stanie czytelnictwa, pomocy w organizacji uroczystości szkolnych 

oraz gromadzeniu pomocy bibliotecznych niezbędnych do realizacji zadań przedmiotowych i 

wychowawczych, 

-rodzicami w zakresie: pomocy w doborze literatury i nagród książkowych, popularyzowaniu nowości 

wydawniczych, informowaniu o stanie czytelnictwa uczniów oraz współpracy w dokonywaniu zakupu 

nowych dodatkowych pozycji bibliotecznych, 

-innymi bibliotekami w zakresie: wspólnego organizowania imprez cyklicznych, wymiany wiedzy i 

doświadczeń , udziału w targach i kiermaszach itp. 

7)zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

zakupionych z dotacji celowej; 
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a)podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których dokonano z dotacji celowej 

MEN są własnością szkoły, 

-przez podręcznik należy rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z 

dotacji celowej, 

-przez materiał edukacyjny należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, 

umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną, 

-przez materiał ćwiczeniowy należy rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu 

przez nich wiadomości i umiejętności. 

b)zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom 

nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym, 

c)podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach 

bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych 

(Dz.U. z 2008r. nr205 poz.1283), 

d)biblioteka nieodpłatnie: 

-wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową, 

-zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać 

elektroniczną, 

-przekazuje uczniom, be z obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe. 

e)każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki i jest mu wydawana karta biblioteczna, 

f)przy odbiorze karty bibliotecznej uczeń podpisuje zobowiązanie do przestrzegania regulaminu 

biblioteki, 

-w przypadku czytelników do 15 roku życia wymagany jest podpis rodzica lub prawnego opiekuna, 

którzy wraz  z podpisaniem zobowiązania ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad 

korzystania ze zbiorów przez dziecko. 

g)dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych i są przetwarzane zgodnie z instrukcja przetwarzania danych w Szkole Podstawowej im. 

Małego Powstańca w Święcieńcu, 

h)przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części 

podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników 

lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia, 

-odbiera je wychowawca wraz z kartami bibliotecznymi, w których wpisane są numery 

wypożyczonych woluminów, 

-wydania materiałów dokonuje wychowawca, 

-potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeni kwitują rodzice (prawni opiekunowie), 

-w roku szkolnym dopuszcza się, by po odbiór podręczników z biblioteki zgłaszali się uczniowie 

osobiście. 
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i)uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej szafce, 

-w sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik, materiały 

edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie, 

-materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu. 

j)w terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały 

edukacyjne do biblioteki, 

-do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na 

stałym wyposażeniu ucznia. 

k)poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i 

materiałów edukacyjnych: 

-czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów 

bibliotecznych, 

-czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan, a w 

przypadku zauważonych braków i uszkodzeń zgłaszają ten fakt bibliotekarzowi lub wychowawcy 

klasy, 

-podręczniki obkłada się w przeźroczyste foliowe oprawy, 

-zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych, 

-uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych, 

-z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek, 

-podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż 

w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom. 

l)postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej 

do innej szkoły w trakcie roku szkolnego: 

-uczeń odchodzący do innej szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do 

biblioteki szkolnej najpóźniej w dniu przerwania nauki, a zwrócone podręczniki i materiały 

edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego, 

-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, szkoła wraz z 

wydaniem arkusza ocen przekazuje  szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został 

przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych,  przekazane zbiory stanowią własność organu 

prowadzącego, do której uczeń przechodzi. 

ł)czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki 

stwierdzone przy ich zwrocie, 

m)w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w 

terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu, 

szkołą może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez 

właściwego ministra ds. oświaty i wychowania, zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły 

i stanowi dochód budżetu państwa, 
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n)ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja 

opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych ( 

Dz.U. z 2008r. nr 205 poz. 1283).  

7.Zespoły nauczycielskie. 

1)dyrektor szkoły tworzy zespół wychowawczy, zespoły klasowe, zespoły nauczycieli specjalistów, o 

których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach oraz inne zespoły problemowo – 

zadaniowe, zespoły doraźne; 

2)pracą kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu; 

3)plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty 

przekazane dyrektorowi szkoły; 

4)sprawozdania z działalności zespołów przygotowuje się na koniec roku szkolnego; 

5)nauczyciele prowadzący zajęcia w danych klasach tworzą klasowy zespół nauczycieli, którego 

zadaniem jest: 

a)ustalenie zestawów programów nauczania dla danej klasy, oraz jego modyfikowanie w miarę 

potrzeby, 

b)podejmowanie działań mających na celu integrowanie treści objętych podstawą programową oraz 

kształcenie umiejętności zawartych w standardach egzaminacyjnych, 

c)bieżąca analiza i ocena procesu nauczania i wychowania w danej klasie, 

d)analiza sprawdzianów (na starcie , próbnych), 

f)rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych, 

g)ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego 

oraz pojedynczych uczniów, 

h)organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów (analiza opinii i orzeczeń, 

określenie form pomocy), 

i)realizacja ustalonych indywidualnych programów pracy z uczniami wymagającymi pomocy, analiza 

ich skuteczności oraz ewentualna modyfikacja, 

j)rozpoznanie warunków środowiskowych uczniów, 

k)pomoc rodzinie, 

l)diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i szkolnego programu 

wychowawczego, 

ł)doskonalenie w zakresie komunikowania się, sprawnego przepływu informacji i wspólnego 

podejmowania decyzji. 

6)zespół wychowawczy powołuje się doraźnie (na wniosek wychowawcy lub pedagoga szkolnego) w 

celu rozstrzygnięcia lub oceny zaistniałej sytuacji oraz pomocy uczniom; 
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7)w skład zespołu wychowawczego wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, zainteresowani 

wychowawcy; 

8)w szkole funkcjonują zespoły nauczycieli i specjalistów, w sprawie udzielania i organizowania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

9)do zadań zespołów należy: 

a)określenie zaleconych form, sposobów i okresu udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno –

pedagogicznej , w przypadku ucznia posiadającego takie orzeczenie. 

10)po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor informuje na piśmie 

rodziców uczniów o formach i okresach pomocy oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy 

na dany rok szkolny; 

11)szczegółowe zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno –pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach i placówkach reguluje procedura udzielania pomocy psychologiczno –

pedagogicznej i odrębne  przepisy; 

12)zespoły problemowo –zadaniowe zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez dyrektora 

szkoły; 

13)zasady funkcjonowania zespołów problemowo – zadaniowych : 

a)pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany przez dyrektora szkoły, 

b)przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie 

poszczególnych zadań, 

c)wyniki pracy zespołu prezentowane są dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców. 

14)w szkole powołuje się doraźne zespoły nauczycieli, których zadaniem jest wybór podręcznika, 

materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych na cykl edukacyjny; 

a)ustaleń zespoły dokonują w terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego. 

15)w skład zespołu doraźnego wchodzą: 

a)dla klas I –III wszyscy nauczyciele uczący w klasach I – III, 

b)pozostałe odrębne zespoły tworzą zatrudnieni w szkole nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

16)do zadań zespołów doraźnych należy przygotowanie wspólnie propozycji: 

a)jednego wspólnego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, 

b)jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka 

nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, 

c)jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych  do zaplanowanych zajęć w zakresie 

niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.  

§8 

Pracownicy szkoły. 
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1.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. W szkole zatrudnia się: nauczycieli, pracownika administracji 

oraz pracowników obsługi. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – 

Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, z późn.zm.). Prawa i obowiązki pracowników nie 

będących nauczycielami określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 

(Dz.U. Nr 223 poz.1458). Obowiązki nauczyciela w szkole określa dyrektor w porozumieniu z 

nauczycielem, w sporządzonym na piśmie zakresie obowiązków. Nauczyciel posiada status 

funkcjonariusza publicznego i podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 

czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88,poz. 553, z późn.zm.). 

2.W szkole może być, za zgodą organu prowadzącego, zatrudniony asystent nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w klasach I – III lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy 

wspieranie nauczycieli lub wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania pod kierunkiem 

nauczyciela, do którego jest przydzielony. 

1)zadania nauczycieli: 

a)prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i 

wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, 

b)odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, które nauczyciel realizuje poprzez: 

-systematyczną kontrolę miejsca zajęć z uczniami i usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi szkoły 

istniejących zagrożeń, 

-szczególną kontrolę uczniów w pracowniach informatycznych, 

-kontrolę obecności uczniów na każdej lekcji, 

-dbałość o zdyscyplinowanie uczniów w czasie lekcji i w czasie przerw, 

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nie tylko na zajęciach w szkole, ale na wszystkich zajęciach 

pozalekcyjnych. 

c)kierowanie się w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dobrem uczniów, 

troską o ich postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, 

d)prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, który odbywa się przez: 

-realizację programu kształcenia i osiągania optymalnych wyników w nauce, 

-prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu i zajęć pozalekcyjnych, 

-prawidłowy dobór podręczników dopuszczonych do użytku przez MEN, 

-prawidłowy dobór metod i środków dydaktycznych w nauczaniu przedmiotu, 

-informowanie rodziców, wychowawców, rady pedagogicznej i dyrektora o wynikach uczniów w 

nauce. 

e)dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez: 

-odpowiednie zabezpieczenie sprzętu przed zniszczeniem lub kradzieżą, 

-zgłaszanie dyrektorowi szkoły uszkodzeń sprzętu. 

f)stosowanie zasad regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów poprzez: 
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-jawność kryteriów ocen, 

-jawne wystawianie ocen z odpowiedzi ustnych z podanym uzasadnieniem, 

-omawianie sprawdzianów i innych prac pisemnych z całą klasą. 

g)przezwyciężanie niepowodzeń ucznia po uprzednim zapoznaniu się z jego potrzebami poprzez: 

-dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie pisemnej opinii psychologiczno –pedagogicznej, 

-organizowanie zespołów wyrównawczych, 

-nauczanie indywidualne z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

-dostosowanie treści nauczania do ograniczonych możliwości ucznia, 

-umożliwienie nauki w szkole masowej uczniom z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. 

h)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej poprzez: 

-samodzielne pogłębianie wiedzy, 

-udział w konferencjach metodycznych, 

-doskonalenie zawodowe, 

-podejmowanie studiów wyższych, 

-kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych. 

i)prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów, 

j)zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy, 

k)przestrzeganie zapisów systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wspierania uczniów 

szkoły, 

l)udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem omówienia spraw 

związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jego 

wychowankom, 

ł)nauczyciele mają prawo do: 

-formułowania własnych programów nauczania i wychowania dostosowanych do potrzeb uczniów i 

specyfiki szkoły (programy wymagają zatwierdzenia przez radę pedagogiczną i dyrektora szkoły), 

-decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych oraz środków dydaktycznych w 

nauczaniu swojego przedmiotu, 

-tworzenia w danym oddziale zespołu nauczycieli, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie 

zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikacja w miarę potrzeb.. 

m)nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za: 

-prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub  uzdolnień uczniów, 

-zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy, 

-poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów, 
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-bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez 

szkołę. 

2)zadania wychowawców klas: 

a)dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących z tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą”, 

b)dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości 

powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego, 

c)formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły, 

d)zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

-tworzenie warunków stymulujących rozwój ucznia, proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w 

rodzinie i społeczeństwie, 

-podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami, 

-otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków, 

-planowanie i organizowanie wraz z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które 

integrują zespół klasowy, 

-współpraca z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, 

-współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą w celu rozpoznawania potrzeb i trudności oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia, 

-organizacja życia kulturalnego, naukowego i towarzyskiego przez formy odpowiednie do wieku i 

potrzeb psychicznych uczniów. 

e)wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu poznania ich i ustalenia 

potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,  a także współdziała z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) , tzn. okazuje im pomoc w działaniach wychowawczych oraz włącza ich w sprawy klasy i 

szkoły, 

f)wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, 

g)wychowawca przyjmuje na pisemną lub ustną prośbę (prawnego opiekuna), usprawiedliwienie 

nieobecności ucznia w szkole, 

h)wychowawca ma prawo korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

dyrektora, rady pedagogicznej, pedagoga, 

i)wychowawca kontaktuje się z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zebraniach klasowych, „dniach 

otwartych”, spotkaniach indywidualnych. 

3)zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom: 

a)z chwilą wejścia na teren szkoły, dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli dyżurujących, 

b)w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, wszyscy uczniowie są pod opieką nauczyciela 

prowadzącego zajęcia, 
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c)za nieobecnego nauczyciela organizowane są zastępstwa, a nauczyciel zastępujący odpowiada za 

uczniów w oddziale lub grupie, 

d)systematyczne kontrolowanie miejsca, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia musi albo 

sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić do dyrektora szkoły, 

e)kontrola obecności uczniów na każdej lekcji oraz reagowanie na nagłe „zniknięcie” ucznia ze szkoły, 

f)w trakcie zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki, jak również w czasie przerwy 

dzieci nie mogą przebywać w klasie bez nauczyciela, 

g)nauczyciel jest obowiązany do aktywnego pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych 

miejscach według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły,  

-za nauczyciela nieobecnego dyżur pełni nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, 

-podczas przerw nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami, zapobiegając niebezpiecznym zabawom i 

zachowaniom, 

-dyżury pełnione są na parterze (klasy IV –VI) i na I piętrze (klasy I –III), 

-w dni pozwalające korzystać z placu apelowego dyżury prowadzone są na placu, 

-dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godzinie 7.30, a kończą w chwili, kiedy zakończą się zajęcia na 

danym piętrze, wtedy opiekę nad dziećmi sprawuje wychowawca świetlicy, 

-wychowawcy klas I – III bezpośrednio zaprowadzają uczniów pod opiekę wychowawcy świetlicy. 

h)dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem szkolnym pozostają pod opieką nauczyciela pełniącego 

dyżur w autobusie, ten sam nauczyciel jest zobowiązany bezpiecznie doprowadzić uczniów do szkoły, 

podobnie w drodze powrotnej, 

i)w czasie zajęć nauczyciel może zwalniać uczniów do toalety pojedynczo, 

j)w trakcie kontaktów bieżących z uczniami, nauczyciel ma obowiązek reagować na wszelkie przejawy 

zachowań, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu uczniów, 

k)w czasie imprez i uroczystości szkolnych opiekę dzieciom zapewnia wychowawca, 

l)wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły, nauczyciel organizuje z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa uczniów określonych z przepisach szczegółowych; wtedy dzieci są pod opieką 

odpowiedzialnego za bezpieczeństwo nauczyciela według karty wycieczki, 

ł)na udział w wycieczce oraz imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać pisemną zgodę rodziców 

(prawnych opiekunów), 

m)wszystkie wycieczki i imprezy wymagają wypełnienia „karty wycieczki” opracowanej przez szkołę, 

n)obowiązkiem każdego kierownika imprezy jest: 

-ciągłe liczenie uczestników, przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu, 

-wydawanie poleceń uczestnikom, 

-w razie wypadku podejmuje decyzje, 

-tak jak dyrektor szkoły odpowiada za uczniów. 
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o)nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w wypadku: burzy, śnieżyce i gołoledzi, 

p)kierownikiem na wycieczce może być nauczyciel po odpowiednim kursie, 

r)jeżeli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie przerw – każdy 

nauczyciel, który jest świadkiem natychmiast: 

-zapewnia natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi, zawiadamiając 

niezwłocznie dyrektora, 

-zawiadamia niezwłocznie rodziców lub prawnych opiekunów poszkodowanego lub inną osobę 

sprawującą nad nim opiekę, 

-jeśli nauczyciel ma w tym samym  czasie zajęcia z klasą  - prosi o dozór nad swoją klasą nauczyciela 

uczącego w najbliższej sali, 

-jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki (biwaku) wszystkie stosowne decyzje podejmuje 

kierownik i odpowiada za nie, 

s)nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

t)nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie 

potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły 

o fakcie przebywania osób postronnych. 

4)pracownicy samorządowi; 

a)do pracowników obsługi należy: 

-dbanie o stan higieniczno – sanitarny szkoły, 

-prawidłowe prowadzenie czynności gospodarczo- porządkowych. 

b)do podstawowych obowiązków pracowników administracji należy zapewnienie sprawnego 

działania szkoły jako instytucji publicznej poprzez zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie 

spraw uczniowskich, pracowniczych, księgowych, 

c)szczegółowy zakres zadań pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor szkoły w imiennych 

zakresach obowiązków. 

5)zadania pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa: 

a)pracownicy obsługi zatrudnieni na stanowiskach: starsza woźna, woźna, konserwator zobowiązani 

są do zapewnienia uczniom na terenie szatni, podczas przerw międzylekcyjnych oraz w czasie 

wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, 

b)do obowiązków pracowników niepedagogicznych należy obserwowanie zachowań uczniów w 

czasie ich pobytu na terenie szkoły, niezwłoczne przeciwdziałanie oraz poinformowanie nauczyciela o 

wszelkich niepożądanych zachowaniach uczniów, 

c)upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik powinien zwrócić się do osób postronnych 

wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie 

dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora szkoły, 
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d)nauczyciel lub pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich 

dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamię przestępstwa lub stanowiących zagrożenie zdrowia lub 

życia uczniów.  

§9 

Uczniowie szkoły. 

1.Obowiązek szkolny. 

1)obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

18 roku życia; 

2)w roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 

a)urodzone w 2007r., 

b)urodzone w okresie od 1 stycznia 2008r. do dnia 30 czerwca  2008r., 

c)dziecko urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. , na wniosek rodziców 

może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 

3)w roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 

a)urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., które nie rozpoczęły 

spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015, 

b)urodzone w 2009r., 

c)na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym 

roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki 

szkolnej. 

4)decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej; 

5)dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku 

odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego; 

6)odroczenia obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte 

dziecko; 

7)odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców; 

a)rodzic jest zobowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie 

odroczenia obowiązku szkolnego, 

b)wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, 

c)odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie 

obowiązku szkolnego. 

d)dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie 

przedszkolne w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej. 
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8)dyrektor szkoły, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza obwodu szkoły zawiadamia dyrektora szkoły 

„obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez niego spełniania obowiązku szkolnego; 

9)inne formy spełniania obowiązku szkolnego; 

a)obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji 

administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica 

(prawnego opiekuna) 

b)sposób postępowania w tym zakresie reguluje art.16 ust.8 – 14 ustawy o systemie oświaty, 

c)dziecko spełniając odpowiednio  w innej formie może otrzymać świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych 

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

szkolnego lub nauki, 

d)za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej 

umysłowo z stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych, organizowanych zgodnie 

z odrębnymi przepisami, 

e)niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, 

f)przez niespełnianie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 

jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej, 

g)zgodnie z art.18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu 

są obowiązani do: 

-dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

-zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, 

-zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, 

-informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie 

których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole niż obwodowa. 

2.Zasady rekrutacji. 

1)do Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu przyjmuje się „z urzędu” kandydatów” 

zamieszkałych na terenie obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia do szkoły dziecka przez rodziców 

lub prawnych opiekunów; 

2)na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem, może zostać 

przyjęte do klasy pierwszej jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 

3)kryteria naboru na wolne miejsca dla dzieci z poza obwodu dyrektor szkoły podaje do publicznej 

wiadomości do końca lutego; 

4)na wolne miejsca w szkole, w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem rekrutację na rok 

2014/2015 i 2015/2016 przeprowadza się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów w oparciu o 

poniższe kryteria: 

a)I etap postępowania rekrutacyjnego: 
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-wielodzietność rodziny kandydata, 

-niepełnosprawność kandydata, 

-niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

-niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

-objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

b)za każde kryterium w I etapie postępowania rekrutacyjnego kandydatowi przyznaje się po jednym 

punkcie, 

c)w przypadku, gdy kandydaci otrzymali równorzędną liczbę punktów, a liczba kandydatów 

przewyższa liczbę wolnych miejsc przeprowadza się II etap postępowania rekrutacyjnego z 

wykorzystaniem poniższych kryteriów, 

d)II etap postępowania rekrutacyjnego: 

-rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki, 

-przynajmniej jedno z rodziców pracuje w obwodzie szkoły, 

-szkoła jest położona najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców, 

-dziecko uczęszczało na zajęcia adaptacyjne w szkole, 

-rodzic jest absolwentem szkoły, 

-inna uzasadniona przez rodzica (prawnego opiekuna )sytuacja rodzinna. 

e)za każde kryterium przyznaje się 10 punktów, a w przypadku jednakowej liczby punktów z dwóch 

etapów postępowania rekrutacyjnego i w sytuacji, gdy liczba chętnych przekracza liczbę wolnych 

miejsc, o kolejności przyjęć decyduje data wniesienia wniosku, 

f)terminy postępowania rekrutacyjnego: 

-nabór uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzony jest od 1 marca do 31 marca dla 

uczniów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą piąty rok życia, 

-podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych  -31 maja, 

-potwierdzenie przez rodziców lub prawnych opiekunów uczęszczania kandydata do szkoły -5 

czerwca, 

-podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych – 7 czerwca. 

3.Prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej. 

1)członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w sposób określony 

przez zasady przyjmowania; 

2)wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej; 
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3)żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami 

człowieka i dziecka; 

4)wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, 

religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, 

majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne; 

5)traktowanie członków: 

a)nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu, 

b)żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę 

jego życia prywatnego, 

c)szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze 

względu na różnice narodowości, rasy wyznania jest zakazane o karane, 

d)nikogo nie wolno zmuszać do uczestnictwa lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach 

religijnych lub nauce religii, 

e)każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek: 

-poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 

-przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi, 

-zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych, 

-zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych 

słów, zwrotów, gestów. 

6)nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej 

do naruszania godności i praw innego człowieka; 

7)wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole; 

8)uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody; 

9)wszyscy uczniowie szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować jej tradycje.  

4.Prawa i obowiązki uczniów. 

1)uczeń ma prawo do: 

a)opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających ochronę o poszanowanie jego 

godności, bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz przemocy fizycznej 

lub psychicznej, 

b)ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami 

patologii społecznej, 

c)korzystanie w szkole z zorganizowanego,  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu 

dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju psychofizycznego, 

d)odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, 

materialnych, szkolnych, 

e)rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu własnego rozwoju, 
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f)informacji o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć, 

g)obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy w nauce, 

h)odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, a także 

podczas przerw między zajęciami, 

i)udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę, 

j)działania w samorządzie uczniowskim oraz kandydowania do jego organów,  

k)ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz w innych 

formach współzawodnictwa uczniów, 

l)wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach , jakie mogą być stosowane w przypadku ich 

naruszenia, 

ł)wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw. 

3)ograniczenie praw może nastąpić z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, ochronę porządku i 

zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób; 

4)decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców; 

5)w szkole obowiązują wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności: 

a)prawo do ochrony przed dyskryminacją, 

b)prawo do jak najlepszego zabezpieczenia interesu dziecka (dobro dziecka), 

c)prawo do życia i rozwoju, 

d)prawo do wyrażania poglądów – szczególnie w sprawach dotyczących dziecka, 

e)prawo do swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji, 

f)wolności myśli, sumienia, wyznania, 

g)prawo swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń, 

h)prawo do prywatności, tajemnicy korespondencji i życia rodzinnego oraz ochrony prawnej, 

i)prawo dziecka samotnego (bez rodziców) do pomocy ze strony państwa, 

j)prawo dziecka niepełnosprawnego, 

k)prawo do ochrony zdrowia i opieki medycznej, 

l)prawo do odpowiedniego standardu życia, 

ł)prawa dziecka należącego do mniejszości etnicznej, religijnej lub językowej, 

m)prawo do nauki, 

n)prawo do wypoczynku i czasu wolnego, 

o)prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, 

p)prawo do ochrony przed narkomanią, 
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r)prawo do ochrony przed pornografią, nadużyciem seksualnym, 

s)prawo do zabezpieczenia przed torturowaniem bądź okrutnym, nieludzkim czy poniżającym 

traktowaniem lub karaniem. 

6)uczeń ma obowiązek: 

a)zdobywania wiedzy i przygotowywania się do zajęć edukacyjnych, 

b)systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego zachowania 

się w ich trakcie, 

c)poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi, 

d)przestrzegania zasad kultury osobistej i współżycia społecznego oraz właściwego zachowania 

wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów, 

e)niestosowania agresji fizycznej i słownej oraz żadnej formy przemocy wobec innych, 

f)przeciwstawiania się w miarę możliwości przejawom wandalizmu i wulgarności, 

g)dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole , 

h)niepodejmowanie działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób, 

i)troski o własne zdrowie i higienę, 

j)niesienie w miarę swoich możliwości pomocy potrzebującym, 

k)przestrzeganie statutu szkoły, 

l)troski o dobre imię Ojczyzny, dbanie  o dobre imię i tradycje szkoły, 

7)obowiązujące ucznia zasady korzystania w szkole z telefonów komórkowych: 

a)podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych (przed rozpoczęciem zajęć uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat 

telefoniczny), 

b)poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas  przed i po zajęciach) telefon może być używany w 

trybie „milczy”, 

c)nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i 

fotografowanej, 

d)uczniowie przynoszą do szkoły telefon  lub inne urządzenie na własną odpowiedzialność, 

e)zginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a 

także odpowiednim organom policji, 

f)naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje 

zabranie telefonu do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły: 

-po stwierdzeniu naruszenia w/w zasad przez ucznia nauczyciel zabiera aparat i do zakończenia 

danych zajęć edukacyjnych przechowuje go w klasie, 
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-podczas przerwy międzylekcyjnej nauczyciel oddaje telefon do „depozytu” za pokwitowaniem (2 

egzemplarze), w którym powinny być zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data 

zdarzenia, typ aparatu, nazwisko i imię nauczyciela oraz jego podpis, 

-nauczyciel przekazuje jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi, kopia pozostaje w sekretariacie, 

-aparat odbierają rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu pokwitowania, 

-wychowawca klasy udziela upomnienia uczniowi, który naruszył obowiązujące w szkole zasady 

korzystania z telefonów komórkowych. 

g)zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników 

szkoły podczas zajęć edukacyjnych, spotkań, narad i zebrań rady pedagogicznej, 

h)w przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli i 

pracowników szkoły upomnienia udziela dyrektor. 

8)obowiązki ucznia dotyczące stroju szkolnego: 

a)ucznia obowiązuje strój galowy podczas: 

-rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

-wewnętrznego oraz zewnętrznego  sprawdzianu po klasie VI, 

-konkursów szkolnych i pozaszkolnych, 

-innych uroczystości szkolnych zgodnych z kalendarzem roku szkolnego na polecenie wychowawcy 

lub dyrektora szkoły, 

-dla dziewcząt: biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka zakrywająca uda, ewentualnie 

sukienka, w chłodne dni sweter, żakiet , kamizelka w tych samych kolorach, rajstopy w kolorze 

białym, ciemnym lub cielistym, stosowne do stroju buty, 

-dla chłopców: biała koszula, eleganckie czarne lub granatowe spodnie, kamizelka lub sweter, 

marynarka w tych samych kolorach, garnitur. 

b)codzienny strój szkolny powinien być: 

-czysty, schludny, estetyczny, 

-kolorystyka dowolna z wyjątkiem kolorów jaskrawych i odblaskowych, 

-stosowny – nie można odsłaniać brzucha, dekoltu, pleców, górnej części ud, 

-strój codzienny: bluzki lub t- shirty bez błyszczących dodatków np. cekinów, nie mogą zawierać 

niestosownych nadruków, wulgaryzmów i niczego, co obrażałoby innych. 

c)podczas zajęć sportowych uczeń winien mieć strój sportowy: 

-sportowa koszulka z krótkim rękawem, 

-sportowe spodenki, 

-skarpetki bawełniane, 

-w chłodne dni dres, 
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-obuwie: obuwie sportowe na jasnej podeszwie, nieślizgającej się, nierysującej podeszwie, 

sznurowane lub na rzepy. 

d)strój sportowy jest strojem zmiennym i obowiązkiem każdego ucznia jest jego zmiana po każdych 

zajęciach sportowych, 

e)wygląd ucznia: 

-włosy: fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny (czyste, niefarbowane, bez widocznych 

wygoleń, bez dopinanych sztucznych warkoczyków, nie mogą przeszkadzać podczas pisania, czytania 

oraz zajęć sportowych – winny być odpowiednio spięte), 

-ozdoby: uczniowie nie noszą biżuterii (dopuszczalny jest łańcuszek, medalik, małe kolczyki), 

dziewczęta nie malują paznokci i nie robią makijażu, chłopcy nie noszą biżuterii, uczniowie nie mają 

tatuaży, nie noszą na terenie szkoły kapturów lub innych nakryć głowy, 

-obuwie: uczniowie codziennie zmieniają obuwie na terenie szkoły, obowiązuje obuwie na 

nierysujących podeszwach, obowiązkiem ucznia jest dopilnować, aby obuwie miało zawiązane 

sznurowadła. 

f)za nieprzestrzeganie w/w regulaminu uczeń może ponieść następujące konsekwencje: 

-upomnienie ustne wychowawcy w obecności klasy, 

-rozmowa wychowawcza ucznia – pouczenie, 

-w przypadku powtarzającego się łamania regulaminu wpis do zeszytu, 

-pisemne upomnienie ucznia przez wychowawcę z powiadomieniem rodziców lub prawnych 

opiekunów, 

-rozmowa z dyrektorem szkoły, 

-rozmowa z dyrektorem szkoły w obecności rodziców ucznia, 

-obniżenie oceny zachowania w klasach IV – VI, w klasach I – III wpis do świadectwa o 

nieprzestrzeganiu regulaminu. 

g)procedura dotycząca rodziców (prawnych opiekunów): 

-rodzice (prawni opiekunowie)na początku roku szkolnego zostają zapoznani z niniejszym 

regulaminem i mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w obuwie zamienne, strój szkolny, galowy, 

sportowy oraz dopilnować , aby dziecko przychodziło do szkoły zgodnie z ustaleniami, 

-w przypadku łamania przez dziecko postanowień statutu opiekunowie zobowiązani są podjąć 

działania mające na celu poprawę zachowania dziecka (stawić się w szkole na rozmowę z 

wychowawcą lub pedagogiem, dołożyć starań, by uczeń chodził do szkoły odpowiednio ubrany i 

wyposażony). 

h)procedury dotyczące nauczycieli: 

-do kontroli przestrzegania przez uczniów regulaminu stroju i wyglądu ucznia zobowiązani są wszyscy 

nauczyciele, 

-w przypadku niestosowanego i niezgodnego z regulaminem wyglądu ucznia, każdy nauczyciel ma 

obowiązek zapisać stosowną uwagę w dzienniku, 
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-w przypadku nagminnego łamania regulaminu przez ucznia, wychowawca klasy jest zobowiązany do 

powiadomienia o tym fakcie rodziców ucznia, 

-nagminne łamanie regulaminu będzie miało wpływ na ustalenie końcowej oceny zachowania. 

5.Nagrody i kary. 

1)uczeń może być nagradzany za: 

a)wysokie wyniki w nauce, 

b)osiągnięcia sportowe i artystyczne, 

c)wzorowe zachowanie, 

d)odwagę godną naśladowania, 

e)przeciwstawianiu się złu, 

f)udzielanie pomocy innym osobom, 

g)zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 

h)sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków, 

i)inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej. 

2)uczeń może być nagradzany w formie: 

a)ustnej pochwały lub wyróżnienia udzielonych w obecności społeczności szkolnej, 

b)pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem uznania, adnotacją w dokumentacji 

szkolnej ucznia, 

c)rzeczowej, w szczególności wyposażeniem szkolnym, pomocami edukacyjnymi, wyjazdem 

edukacyjnym, 

d)finansowej w postaci nagrody pieniężnej. 

3)nagrody mogą być przyznawane przez: 

a)nauczyciela z wyłączeniem nagród rzeczowych i pieniężnych, 

b)dyrektora. 

4)o nagrodach powiadamia się każdorazowo rodzica ucznia; 

5)uczeń może być karany: 

a)ustnym upomnieniem, 

b)naganą, 

c)zawieszeniem praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

d)zawieszeniem praw do udziału w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych, sportowych oraz 

innych formach współzawodnictwa uczniów, 

e)wnioskiem do kuratora o przeniesienie do innej szkoły. 
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6)nakładanie kar: 

a)o karach powiadamia się każdorazowo rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 

b)upomnienie, naganę nakłada nauczyciel lub dyrektor, 

c)zawieszenie w prawach nakłada dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, 

rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, 

d)wniosek do kuratora o przeniesienie do innej szkoły dyrektor złożony za zgodą rady pedagogicznej 

oraz po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

7)przy nakładaniu kar należy brać pod uwagę:  

a)rodzaj popełnionego przewinienia, 

b)skutki społeczne przewinienia, 

c)dotychczasowe zachowanie ucznia, 

d)intencje ucznia, 

e)wiek ucznia, 

f)poziom rozwoju psychofizycznego ucznia. 

8)uczeń, który naruszył obowiązki ucznia w statucie, niezależnie od nałożonej kary może być 

zobowiązany przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu rady pedagogicznej do: 

a)naprawienia wyrządzonej szkody, 

b)przeproszenia osoby pokrzywdzonej, 

c)wykonania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, grupy wychowawczej, szkoły, 

społeczności lokalnej. 

9)wykonanie kary – zawieszenie; 

a)wniosek do kuratora o przeniesienie do innej szkoły  w przypadku agresywnego zachowania 

stwarzającego zagrożenie życia lub zdrowia innych oraz szczególnie aroganckiego zachowania wobec 

dorosłych lub rówieśników, naruszania ich godności. 

10)odwołanie się od kar; 

a)kara nałożona przez nauczyciela  - do dyrektora, 

b)nałożona przez dyrektora  szkoły (z wyjątkiem przeniesienia) przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły, 

c)odwołanie składa się w formie pisemnej bezpośrednio do rozpatrującego odwołanie w terminie 7 

dni od dnia powiadomienia odpowiednio ucznia lub rodzica o nałożonej karze, 

d)rozstrzygnięcie osoby właściwej do rozpatrzenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy jest ostateczne i  nie przysługuje na nie skarga do sądu administracyjnego, 

e)ostateczna decyzja zostaje przekazana rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej w ciągu 

3 dni roboczych od wpłynięcia odwołania 

6.Zasady zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności. 
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1)zasady usprawiedliwiania nieobecności: 

a)nieobecności i spóźnienia ucznia mogą być usprawiedliwione jedynie przez jego rodziców 

(prawnych opiekunów), 

-oświadczenie może być podpisane przez jednego rodzica. 

b)rodzice (prawni opiekunowie) usprawiedliwiają nieobecności i spóźnienia w formie pisemnego 

oświadczenia na kartce z wyraźną datą nieobecności dziecka oraz własnoręcznym podpisem, 

c)nieobecność na zajęciach lekcyjnych z powodu reprezentowania szkoły (konkursy, zawody 

itp.)zaznacza się jako usprawiedliwione zwolnienie z zajęć, 

d)usprawiedliwienia  uczeń przynosi w ciągu 3 dni po powrocie do szkoły, 

e)dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest zaświadczenie lekarskie, 

f)godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia mają wpływ na ocenę zachowania. 

2)zasady zwalniania ucznia z lekcji: 

a)na wyraźną pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna) uczeń może być zwolniony z lekcji, 

b)ucznia zwolnić można u wychowawcy, nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyrektora szkoły, 

c)zezwala się dziecku, które ukończyło 7 rok życia na samodzielny powrót do domu pod warunkiem 

przedstawienia przez rodzica pisemnej zgody (wszelkie konsekwencje samodzielnych powrotów 

dzieci ponoszą rodzice), 

d)zwolnienie ucznia z organizowanej przez szkołę imprezy, przed jej zakończeniem, odbywa się po 

przedstawieniu pisemnej zgody rodzica (prawnego opiekuna), 

e)w razie złego samopoczucia ucznia można zwolnić do domu tylko w przypadku odebrania go przez 

rodzica lub inną upoważnioną osobę dorosłą, 

f)wychowawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców w przypadku uzasadnionego 

podejrzenia o przebywaniu ucznia na wagarach, 

g)rodzice mają obowiązek poinformować sekretariat szkoły lub wychowawcę o dłuższej (powyżej 5 

dni) nieobecności ucznia w szkole. 

 §10 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania. 

1.Ogólne zasady oceniania. 

1)Ocenianiu podlegają: 

a)osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b)zachowanie ucznia. 

2)Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego; 

3)Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
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edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i 

realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu 

oceny; 

4)ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły; 

5)ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a)poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach 

w tym zakresie, 

b)udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

d)dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

6)ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b)ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w 

formach przyjętych w szkole, 

c)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i formach przyjętych w szkole, 

d)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających, 

e)ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

f)ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

g)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

7)ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez 

nauczyciela, nie jest nagrodą ani karą; 

8)w ocenianiu obowiązują zasady: 

a)zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie,  

b)zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, 

zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie, 

c)zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu, 
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d)zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom 

trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen, 

e)zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o 

okresową ewaluację. 

9)jawność oceny: 

a)nauczyciel na początku  roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) 

program nauczania w danej klasie uwzględniający specyfikę zespołu, 

b)nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o: 

-wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

programu nauczania, 

-sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

-warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczniów, 

-skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

10)oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów), na wniosek ucznia 

lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, na wniosek ucznia lub 

jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniom na zajęciach dydaktycznych, a 

ich rodzicom (prawnym opiekunom) podczas indywidualnych spotkań w szkole; 

11)nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej; 

12)przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki, 

nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik; w przypadku 

wychowania fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach na rzecz kultury fizycznej; 

13)dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki 

lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

14)jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej tj. zwolnienie przekroczyło 50% planowanych zajęć w danym okresie, uczeń nie 

podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”; 

15)w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

może nastąpić na podstawie tego orzeczenia; 
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16)dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) na podstawie opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub 

głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z 

nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego; 

17)w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego 

orzeczenia; 

18)w przypadku zwolnienia ucznia z drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”; 

19)nauczyciel dostosowuje wymagania do możliwości i potrzeb ucznia: 

a)na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, a tym publicznej 

poradni specjalistycznej, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 

którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

b)do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także 

na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej 

poradni specjalistycznej, 

c)w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

20)szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

a)udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, 

b)wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary 

w siebie, 

c)stymulowanie rozwoju uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów, 

d)uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych, 

e)promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 

21)uczeń zdolny ma możliwość: 

a)rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b)uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad, 

c)indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych w domu, 

d)realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki. 

22)w pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

a)rozpoznaje uzdolnienia uczniów, 

b)umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania 

jego samodzielnej pracy, 
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c)systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w 

domu, 

d)współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnią psychologiczno –pedagogiczną 

w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia, 

e)składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny 

tok nauki. 

2.Ocenianie w klasach I –III. 

1)ocenie podlegają: 

a)wiadomości, 

b)umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, 

c)aktywność, 

d)systematyczność pracy, 

e)wkład pracy. 

2)nauczyciel dokonuje oceny: 

a)bieżącej, 

b)śródrocznej, 

c)rocznej. 

3)sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

a)ocenianie bieżące: 

-ocena werbalna, 

-ocena cyfrowa w skali 1 -6 uzupełniona o komentarz słowny lub pisemny, dopuszcza się znaki plus 

(+) i minus (-). 

b)obowiązująca skala ocen: 

-6 – celujący, 

-5 - bardzo dobry, 

-4 – dobry, 

-3 – dostateczny, 

-2 – dopuszczający, 

-1 – niedostateczny, 

c)inne formy oceniania: 

-dopuszcza się wstawianie uczniom w dzienniku lekcyjnym plusów i minusów, 

-za trzy plusy stawia się ocenę bardzo dobrą, 
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-za trzy minusy stawia się ocenę niedostateczną. 

d)szczegółowe ocenianie postępów ucznia dotyczy następujących obszarów: 

-edukacji polonistycznej  - czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie, 

-edukacji matematycznej – liczenie, zadania tekstowe, geometria i umiejętności praktyczne, 

-edukacji przyrodniczej, 

-edukacji społecznej, 

-edukacji plastycznej, 

-edukacji muzycznej, 

-edukacji technicznej, 

-wychowania fizycznego, 

-zajęć komputerowych, 

-języka obcego. 

e)ocenianie śródroczne i roczne: 

-opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć uwzględniająca poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

f)ocenianie bieżące, śródroczne i roczne z religii ustala się według skali ocen 1 – 6. 

4)postępy ucznia nauczyciel notuje w: 

a)zeszytach przedmiotowych i ćwiczeniach ucznia, 

b)w pracach ucznia gromadzonych w teczkach, 

c)kartach postępów w nauce i zachowaniu, 

d)dzienniku lekcyjnym, 

e)świadectwie szkolnym, 

f)arkuszu ocen. 

5)Formy sprawdzania edukacyjnych osiągnięć ucznia: 

a)sprawdziany pisemne, 

b)kartkówki, 

c)odpowiedzi ustne, 

d)prace domowe, 

e)aktywność, 

f)praca na lekcji. 
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7)oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonuje się w oparciu o wypracowane kryteria: 

a)stopień celujący – uczeń w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne zainteresowania, 

swobodnie korzysta ze zdobytych wiadomości w nowych, nietypowych sytuacjach, osiąga sukcesy na 

terenie szkoły poza szkołą, z własnej inicjatywy wykonuje działania dodatkowe, 

b)stopień bardzo dobry – uczeń posiada duży zasób wiedzy, samodzielnie ją rozszerza, jest zawsze 

przygotowany do zajęć i wykorzystywania swoich wiadomości na lekcji, 

c)stopień dobry – uczeń posiada wiedzę podstawową, potrafi ją samodzielnie wykorzystać, dostrzega 

związki, wyciąga wnioski, pracuje samodzielnie, zadania i ćwiczenia wykonuje szybko i poprawnie, 

d)stopień dostateczny –uczeń pracuje samodzielnie, ale nie zawsze kończy zadanie, zna niezbędne 

wiadomości i umiejętności, które potrafi zastosować w praktyce, jednak popełnia błędy i potrzebuje 

ukierunkowania ze strony nauczyciela, 

e)stopień dopuszczający – uczeń posiada wiadomości i umiejętności słabe lub bardzo słabe, często 

nie rozumie zagadnienia, pracuje z pomocą nauczyciela, 

f)stopień niedostateczny –uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, które nie pozwalają 

uczniowi na kontynuację nauki na wyższym poziomie edukacji. 

8)procentowa skala ocen ze sprawdzianów pisemnych: 

Procent prawidłowo wykonanych zadań. Ocena  

100% - 92% + zadanie dodatkowe 6 

100% - 92% 5 

91% - 75% 4 

74% - 51% 3 

50% - 34% 2 

33% - 0% 1 

9)ocenianie sprawdzianów ortograficznych: 

Ocena Ilość błędów 

5 -0  błędów 

5- -1 błąd interpunkcyjny 
-opuszczenie litery 

4+ -2 lub 3 błędy trzeciego stopnia 

4 -1 błąd pierwszego stopnia  
-1 błąd pierwszego stopnia i 1 błąd trzeciego stopnia 

4- -1 błąd pierwszego stopnia i 2 błędy trzeciego stopnia 
-1 błąd pierwszego stopnia i 3 błędy trzeciego stopnia 
-2 błędy pierwszego stopnia 

3+ -2 błędy pierwszego stopnia i 1 błąd trzeciego stopnia 
-2 błędy pierwszego stopnia i 2 błędy trzeciego stopnia 
-2 błędy pierwszego stopnia i 3 błędy trzeciego stopnia 

3 -3 błędy pierwszego stopnia 
-3 błędy pierwszego stopnia i 1 błąd trzeciego stopnia 
-3 błędy pierwszego stopnia i 2 błędy trzeciego stopnia 

3- -3 błędy pierwszego stopnia i 3 błędy trzeciego stopnia 
-4 błędy pierwszego stopnia 
-4 błędy pierwszego stopnia i  1 błąd trzeciego stopnia 

2 -od 4 błędów pierwszego stopnia i 2 błędów trzeciego stopnia do 6 
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błędów pierwszego stopnia 

1 -6 błędów pierwszego stopnia i 1 błąd trzeciego stopnia i więcej 

 

10)na koniec semestru nauczyciele sporządzają kartę opisową; wyjątkiem jest religia, z której ocena 

jest wyrażona stopniem ustalonym przez katechetę. 

3.Ocenianie w klasach IV – VI. 

1)oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według skali: 

a)stopień celujący -6, 

b)stopień bardzo dobry -5, 

c)stopień dobry – 4, 

d)stopień dostateczny – 3, 

e)stopień dopuszczający -2, 

f)stopień niedostateczny -1. 

2)stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu; 

3)w ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: 

cel, bdb, db, dst, dop, ndst; 

4)w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „-„ we wszystkich formach sprawdzania 

osiągnięć uczniów z wyjątkiem oceny celującej, dopuszczającej i niedostatecznej, gdzie „+” oznacza 

osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymaga, „-„ niższej kategorii wymagań; 

5)dopuszcza się stosowanie: plus (+) oraz (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania 

domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi; 

6)ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

a)stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

-opanował treści i umiejętności określone programem nauczania, 

-samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

-biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

-osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią). 

b)stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 -opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli: 

-opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie, 
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-sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i  

praktyczne ujęte programem nauczania, 

-potrafi zastosować posiadana wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań, problemów w nowych 

sytuacjach. 

c)stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli: 

-poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

-rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

d)stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli: 

-opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie 

niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. 

e)stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli: 

-opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji, 

-rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

f)stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych. 

7)stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają 

nieznacznie ponad poziom wymagań dla  danego stopnia; 

8)stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne 

braki w zakresie wymagań dla danego stopnia; 

9)przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki – brany będzie pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć; 

10)Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

a)sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź 

ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny 

lekcyjne, ustalone terminy prac klasowych obowiązują obie strony, 

b)kartkówka  - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, 

może być niezapowiedziana, 

c)wypracowania, referaty, 

d)odpowiedzi  i wypowiedzi na lekcji, 

e)wystąpienia, prezentacje, 

f)sprawdziany praktyczne, 

g)projekty grupowe, 

h)wyniki pracy w grupach, 

i)samodzielne wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki prezentacje 

multimedialne, plakaty, 
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j)aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach, 

k)przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyborów itp.). 

11)przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na 

ocenę: 

a)celującą – 97% -100%, 

b)bardzo dobrą plus – 95% - 96%, 

c)bardzo dobrą – 94% - 90%, 

d)bardzo dobrą minus – 89% - 85%, 

e)dobrą  plus – 84% - 77%, 

f)dobrą  - 76% - 70%, 

g)dobrą minus – 69% - 65%, 

h)dostateczną plus – 64% - 57%, 

i)dostateczną – 56% - 50%, 

j)dostateczną minus – 49% - 45%, 

k)dopuszczającą  - 44% - 30%, 

l)ocenę niedostateczną – 29% -0%. 

12)w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania 

wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w 

przyswojenie wiadomości przez danego ucznia; 

13)w ciągu tygodnia mogą się odbyć 3 prace klasowe, w razie nieobecności nauczyciela lub lekcji 

nieodbytej z przyczyn obiektywnych dopuszcza się 4 prace w tygodniu, w ciągu dnia może być tylko 

jedna praca klasowa; 

14)prace klasowe powinny być ocenione w ciągu 2 tygodni, dopuszcza się przesunięcie terminu 

zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych – o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach 

świąt i ferii; 

15)w przypadku uzyskania przez ucznia niezadowalającej lub niedostatecznej z formy kontroli o 

najwyższej dla danego przedmiotu wadze, może on przystąpić do ponownego sprawdzenia 

wiadomości i umiejętności z tego zakresu materiału, poprawa musi nastąpić w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny, istnieje tylko jedna możliwość poprawy, 

uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole, do oceny śródrocznej i rocznej 

wliczane są obydwie z wyjątkiem niedostatecznej; 

16)każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej z nauczycielem; 

17)odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.; 

18)ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w 

formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.,; 



S t r o n a  | 84 

 

 

19)po poprawieniu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania 

sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej; 

20)stopień uzyskany podczas poprawy prac pisemnych, wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok 

pierwszego stopnia, np. 2/4, jeżeli uczeń otrzymuje drugą ocenę „1”, to wpisuje się ją obok pierwszej, 

np.1/1, ale przy klasyfikacji traktuje się ja jako jedną ocenę niedostateczną; 

21)dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną lub roczną nie należy przeprowadzać pisemnych prac 

klasowych  (dotyczy prac planowanych na dany semestr); 

22)pisemny sprawdzian kilkuminutowy, obejmujący materiał trzech ostatnich lekcji, może być 

przeprowadzany na każdej lekcji; 

23)zasady popraw z poszczególnych przedmiotów określa nauczyciel nauczający danego przedmiotu; 

24)uczeń powinien mieć co najmniej 7 dni na przygotowanie dłuższych zadań domowych (np. 

referatów, wypracowań); 

25)ilość i formy nieprzygotowań wynikają ze specyfiki przedmiotu i określają je nauczyciele 

przedmiotów; 

26)uczeń może zgłosić nieprzygotowanie  z niezapowiedzianych form kontroli wiadomości i 

umiejętności 1 w ciągu semestru z poszczególnych przedmiotów; 

27)oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4.Kasyfikacja śródroczna i roczna w szkole. 

1)Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu pracuje systemem okresowym 

pięciomiesięcznym, klasyfikując uczniów śródrocznie – w styczniu i rocznie – w czerwcu; 

2)klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie) i ustaleniu jednej oceny opisowej 

klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania; 

3)klasyfikowanie śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie) z zajęć edukacyjnych określonych w 

szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen z poszczególnych zajęć oraz oceny zachowania; 

4)klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w  

szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego 

opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz oceny z zachowania; 

5)oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne o roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym są oceanami opisowymi; 

6)klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i 

ustaleniu jednej oceny opisowej klasyfikacyjnej z uwzględnieniem indywidualnego programu 

edukacyjnego, opracowanego  dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu opisowej 

oceny zachowania; 
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7)klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć w danym roku szkolnym z 

zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu 

edukacyjnego, opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu oceny 

zachowania; 

8)ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę klasyfikacyjną z zachowania – wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia; 

9)oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne: 

a)ocena klasyfikacyjna  śródroczna i roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję i ukończenie szkoły. 

10)ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w okresie (roku 

szkolnym) i nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych; 

11)na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej zachowania: 

a)nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują proponowaną ocenę do zeszytu 

przedmiotowego, a rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem, że są z nią zapoznani, 

b)wychowawca wpisuje proponowaną ocenę z zachowania w zeszycie tego przedmiotu, którego 

naucza, a rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem, że się z nią zapoznali, 

c)ocena śródroczna i roczna powinna być wystawiona w obecności zainteresowanego ucznia i 

opatrzona komentarzem, 

12)o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela 

tego przedmiotu, rodzice zaś za pomocą listu poleconego wysłanego przez dyrektora szkoły na 

miesiąc przed śródrocznym i rocznym zebraniem rady pedagogicznej; 

a)w przypadku nieobecności ucznia w szkole jest on poinformowany o ocenach po powrocie na 

zajęcia. 

5.Tryb i warunki uzyskiwania oceny wyższej. 

1)jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się  z przewidywaną roczną oceną 

klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani w 

terminie 1 miesiąca prze rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje 

zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 3 dni roboczych 

od dnia zapoznania z przewidywaną oceną (ocenami); pisemny wniosek należy złożyć w sekretariacie 

szkoły; 

2)sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych odbywa się w formie pisemnej i ustnej, oddzielnie dla każdych zajęć 

edukacyjnych, dla których uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z 

przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń  - 
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wpłynięcia do szkoły pisemnego wniosku lub podania ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów); 

3)dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (od wpłynięcia wniosku lub podania do 

sekretariatu szkoły) informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o 

wyznaczonym terminie (dniu), czasie i miejscu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie  

umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych; 

4)sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w 

obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych; 

5)z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół  (oddzielny dla każdych zajęć 

edukacyjnych), który zawiera: 

a)imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające, 

b)termin tych czynności, 

c) zadania sprawdzające, 

d)wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę, 

e)podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

6)pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół z 

przeprowadzonych czynności sprawdzających dołącza się do dziennika lekcyjnego; do protokołu 

dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach; 

7)ocenę uzyskaną przez ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających uznaje się za ostateczną 

przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych   

6.Egzamin klasyfikacyjny. 

1)uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania; 

2)w przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”; 

3)uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny jeżeli: 

a)nie był klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 

b)realizował na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, 

c)spełniał obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, w tym przypadku egzamin 

klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych takich jak technika, plastyka, 

muzyka, wychowanie fizyczne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zdającemu uczniowie nie ustala się 

oceny zachowania, w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dyrektor szkoły, oraz nauczyciele zajęć 

edukacyjnych w danej klasie, 
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d)nie był klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, egzamin klasyfikacyjny odbywa 

się na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) za zgodą rady pedagogicznej, 

e)pisemną prośbę o przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego,  wraz z uzasadnieniem kierują 

rodzice (prawni opiekunowie)do dyrektora szkoły najpóźniej przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej, 

f)termin  egzaminu po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza 

dyrektor szkoły tak, aby odbył się najpóźniej w  przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych w przypadku klasyfikacji rocznej oraz w ciągu miesiąca od zakończenia ferii 

zimowych w przypadku klasyfikacji śródrocznej, 

g)uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez 

dyrektora szkoły, dodatkowy termin jest ostateczny, 

h)egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: 

plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin ma formę ćwiczeń 

praktycznych, 

i)z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

-skład komisji, 

-termin egzaminu, 

-zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

-wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny, 

-do protokołu załącza się prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, 

-protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz 

ustalony stopień, 

j)rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna 

(semestralna) ocena  klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (semestralna) ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, 

-zastrzeżenia mogą być zgłaszane do zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

k)ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna wyższa od oceny niedostatecznej może być 

zmieniona drogą sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, 

-sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się wyłącznie w przypadku ustalenia 

oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, na pisemną 

odpowiednio umotywowaną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do dyrektora szkoły  

( z nie więcej niż dwóch zajęć edukacyjnych) najpóźniej w ciągu 5 dni do dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

l)sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w 

obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu w terminie uzgodnionym z 

uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), 
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ł)w skład egzaminacyjnej komisji wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciele zajęć edukacyjnych w danej 

klasie, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne, 

7.Egzamin poprawkowy. 

1)od czwartej klasy szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin 

poprawkowy; 

2)podanie z prośbą o egzamin poprawkowy kieruje uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do 

dyrektora szkoły przed zebraniem plenarnym; 

3)termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych; 

4)egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich; 

5)egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład 

wchodzą : 

-dyrektor szkoły, 

-nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

-nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

6)egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej (w części ustnej obowiązuje 

alfabetyczna kolejność zdających); 

a) z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7)sprawdzian pisemny ogranicza się do wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego programu 

nauczania danego przedmiotu; 

8)kryteria oceniania:  

-ocena dopuszczająca, gdy uczeń uzyska więcej niż 50% punktów możliwych do uzyskania, 

-ocena dostateczna gdy uczeń uzyskał więcej  niż 80% maksymalnej liczby punktów, 

9)na część ustną nauczyciel przygotowuje 10 pytań: 

a)uczeń losuje 3 pytania, 

b)wylosowane pytania i odpowiedzi ucznia opisywane są w protokole. 

10)czas trwania części pisemnej egzaminu poprawkowego nie powinien przekraczać 45 minut, części 

ustnej 30 minut; 

11)z przeprowadzone egzaminu poprawkowego sporządza się protokół według wzoru protokołu; 

12)do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o jego ustnych 

odpowiedziach: 

a)protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, 
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b)po wypełnieniu przez komisję protokół, przewodniczący komisji informuje ucznia oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wyniku egzaminu poprawkowego, 

13)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 niż do końca września; 

14)uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę; 

15)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 zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie 

programowo wyższej; 

16)procedura egzaminu poprawkowego: 

a)pisemną zgodę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)do 

dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego zebrania rady 

pedagogicznej w danym roku szkolnym, 

b)w przypadku wniosku o dwa egzaminy poprawkowe rada pedagogiczna podejmuje decyzję w 

drodze jawnego głosowania zwykła większością głosów, 

c)informację o wyznaczonych terminach egzaminów  poprawkowych sporządza się na piśmie, 

przekazuje uczniowi lub rodzicom (prawnym opiekunom) i pozostawia w sekretariacie szkoły wraz z 

zagadnieniami z wymaganiami programowymi (dla klas IV – VI na ocenę dopuszczającą), 

d)uczeń potwierdza podpisem informację o terminie egzaminu poprawkowego i kwituje odbiór 

zagadnień egzaminacyjnych, 

f)zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania egzaminacyjne 

zgodne z wymaganiami programowymi przygotowuje komisja przedmiotowa i przekazuje 

dyrektorowi szkoły najpóźniej w ostatnim dniu danego roku szkolnego , 

g)egzamin pisemny trwa 45 minut, ustny 30 minut  w tym 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. 

8.Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym. 

1)uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie do nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla 

niego semestralnych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych: 

a)wniosek składa się w sekretariacie szkoły. 

2)z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

jeśli uczeń spełnia następujące warunki: 

a)był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

b)brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach z tego przedmiotu, 

z którego wnioskuje o podwyższenie oceny(dotyczy wnioskowania o ocenę najwyższą), 
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c)zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana 

przez nauczyciela. 

3)jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie; 

4)wniosek musi zawierać uzasadnienie (wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane; 

5)we wniosku określona jest ocena o jaką ubiega się uczeń; 

6)nauczyciel rozpatruje wniosek i przeprowadza postępowanie zgodnie z warunkami ustalonymi i 

podanymi uczniom na początku roku szkolnego; 

7)nauczyciel ustala ocenę klasyfikacyjną z zajęć  edukacyjnych w terminie nie późniejszym niż na 7 dni 

przed klasyfikacyjnym rady pedagogicznej; 

8)nauczyciel pisemnie wraz z uzasadnieniem informuje o swojej decyzji osobę składającą wniosek; 

9)uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)mają prawo wnioskować na piśmie do wychowawcy o 

podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o 

przewidywanej dla niego semestralnej lub rocznej ocenie zachowania; 

10)we wniosku należy określić ocenę o jaką ubiega się uczeń; 

11)ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku: 

a)zaistnienia nowych okoliczności np. informacji pozytywnych zachowania ucznia, osiągnięciach, 

pracy społecznej na rzecz środowiska itp. 

b)pozytywnej opinii samorządu klasowego, 

c)otrzymania pochwały dyrektora szkoły, 

d)wystarczą dwie z powyższych okoliczności, 

e)w przypadku uznania wniosku, wychowawca klasy rozpatruje wniosek i ustala ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej, 

12)wychowawca pisemnie wraz z uzasadnieniem informuje o swojej decyzji osobę składającej 

wniosek, 

13)warunki i tryb odwołania się od ustalonej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  i oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania, 

a)uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli 

uznają, że roczna, semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami praw a dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

b)zastrzeżenia na piśmie, wraz z uzasadnieniem mogą być zgłoszone do dyrektora w terminie do 7 dni 

po zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego do 5 dni od 

przeprowadzenia tego egzaminu, 

c)dyrektor rozpatruje  złożone zastrzeżenia w ciągu 3 dni w przypadku stwierdzenia, że ocena została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania oceny,  

d)dyrektor zmienia ocenę w porozumieniu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu (w przypadku 

oceny z zachowania z wychowawcą klasy, do której uczęszcza uczeń), 
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e)osoba składająca wniosek ma obowiązek dowiedzieć się w sekretariacie szkoły o wynik 

rozpatrzonego zastrzeżenia. 

9.Ocena z zachowania w klasach I – III. 

1)ocena zachowania ucznia ma na celu wyrażenie opinii szkoły o spełnianiu przez niego obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób; 

2)ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej podlega: 

a)wywiązywanie się z powierzonych, podejmowanych zadań, 

b)przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, 

c)poziom aktywności, 

d)stopień samodzielności, 

e)tempo pracy, 

f)przestrzeganie porządku w miejscu pracy, 

g)zachowanie w czasie lekcji, 

h)zachowanie podczas przerw, 

i)respektowanie poleceń nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pobytu w szkole i poza nią, 

j)umiejętność współpracy w grupie, 

k)punktualność. 

3)nauczyciel – wychowawca dokonuje oceny zachowania ucznia: 

a)bieżącej, 

b)śródrocznej, 

c)rocznej. 

4)ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach: 

a)ocena werbalna połączona z mimika i gestem, 

b)stosowanie ustalonych symboli literowych: A,B,C,D. 

5)ocenianie śródroczne i roczne – opis zachowania ucznia: 

a)zachowanie bez zastrzeżeń – A, 

b)zachowanie, które czasem budzi zastrzeżenia – B; stosowany w przypadku pojawienia się 1 - 2 

uwag negatywnych, 

c)zachowanie, które często budzi zastrzeżenia -  C ; stosowany w przypadku pojawienia się 3 -  4 uwag 

negatywnych, 

d)zachowanie, które bardzo często budzi zastrzeżenia – D; stosowany w przypadku pojawienia się 5 i 

więcej uwag negatywnych. 
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6)miejsce zapisu ocen: nauczyciel wychowawca oraz inni nauczyciele uczący w danej klasie do 

odnotowywania informacji o zachowaniu ucznia wykorzystują: dla oceny bieżącej: zeszyt uczniów, 

dziennik lekcyjny, dla oceny śródrocznej: karty osiągnięć ucznia, dla oceny rocznej: dziennik lekcyjny, 

arkusze ocen, świadectwa; 

7)ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo 

wyższej. 

10.Ocena zachowania w klasach IV- VI. 

1)ocena z zachowania zostaje ustalona w oparciu o liczbę punktów; 

2)wychowawca może gromadzić informacje i opinie o zachowaniu ucznia za pomocą karty  - porażki i 

osiągnięcia ucznia, która znajduje się w zeszycie wychowawcy klasowego, 

3)za każdy składnik stanowiący przedmiot oceny uczeń może uzyskać od 0 do 4 punktów; suma 

zdobytych punktów stanowi podstawę do sformułowania oceny z zachowania; 

4)zachowanie ucznia ocenia się w ośmiu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi; 

zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego 

zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i 

pracowników szkoły; cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych punktów w danej 

kategorii: 

a)dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych, 

4 Uczeń: 
-zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i regulaminów w pracowniach 
przedmiotowych, na korytarzach, w gimbusie, na wycieczkach, 
imprezach, 
-potrafi przewidywać zagrożenia i właściwie zachowuje się w czasie ich 
nastąpienia, 
-umiejętnie reaguje na niewłaściwe zachowania kolegów, 
-w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, reaguje na 
dostrzeżone przejawy zła, 
-nie stwierdzono u niego żadnych nałogów i uzależnień, 
-zna zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków, palenia papierosów, 
picia alkoholu. 

3 -zdarzyło się ( 1-2 razy), że uczeń nie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i 
regulaminów pracowni lub na korytarzu, 
-potrafi przewidywać zagrożenia i właściwie zachowuj się w czasie ich 
wystąpienia, 
-umiejętnie reaguje na niewłaściwe zachowania kolegów, 
-dba o mienie szkoły, 
-w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, reaguje na 
dostrzeżone przejawy zła. 

2 -kilkakrotnie trzeba było zwrócić uwagę uczniowi, że jego zachowanie 
może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub 
innych osób, 
-niekiedy lekceważy zagrożenia, nie reaguje na uwagi , 
-zdarzyło się (kilka razy), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadami 
uczciwości w stosunkach koleżeńskich lub nie reagował na przejaw zła. 

1 -często zachowanie ucznia stwarza zagrożenia dla siebie i innych, 
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-często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na korytarzach, na 
wycieczkach, imprezach itp. i regulaminów pracowni, 
-lekceważy niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na uwagi, 
-nie dba (niszczy) o sprzęt szkolny, 
-zdarzyło się, że uczeń zapalił papierosa, ale zapewnił, że to sytuacja 
jednorazowa, rozumie swój błąd. 

0 -często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie dla niego i innych, 
-uczeń często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojego 
postępowania, 
-jego postępowanie zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest 
obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych, 
-nie przestrzega żadnych zasad bezpieczeństwa, 
-niszczy mienie publiczne. 

b)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

4 Uczeń: 
-zna i rozumie pojęcie społeczności szkolnej, 
-potrafi przyjąć rolę lidera i kierować grupą, 
-dba o bezpieczeństwo grupy, 
-w sytuacjach konfliktowych jest obiektywny i wykazuje zrozumienie, 
-sam nigdy nie jest powodem konfliktów, 
-szanuje innych, 
-dba o wspólne dobro, 
-otacza opieką mienie będące wspólną własnością. 

3 -uczeń dba o bezpieczeństwo grupy, 
-nigdy nie jest powodem konfliktów, 
-szanuje innych, 
-stara się dbać o wspólne dobro, 
-wykazuje zrozumienie w sytuacjach konfliktowych. 

2 -uczeń nie wykazuje dużej integracji ze społecznością szkolną, 
-zdarza się, że jest powodem konfliktów, 
-wykazuje obojętny stosunek do rzeczy, będących wspólnym dobrem, 
-zdarza mu się nie okazywać należnego szacunku innym. 

1 -uczeń nie stara się integrować z grupą, 
-jest częstym powodem konfliktów, 
-zdarza mu się narazić grupę na niebezpieczeństwo, 
-niszczy mienie społeczne, 
-nie okazuje szacunku innym. 

0 -bardzo często jest powodem konfliktów, 
-zdarza mu się narazić grupę na niebezpieczeństwo, 
-niszczy mienie społeczne, 
-nie okazuje szacunku innym. 

c)okazywanie szacunku innym osobom, 

4 Uczeń: 
-jego postawa jest życzliwa w stosunku do otoczenia, 
-zawsze jest taktowny, 
-używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do nauczycieli, 
pracowników szkoły, kolegów, 
-zawsze chętnie w wolnym czasie (na przerwach, po lekcjach) pomaga 
kolegom nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom, 
-zawsze okazuje szacunek innym. 
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3 -jest zawsze taktowny i życzliwy, 
-zachowuje kulturę i nie używa wulgaryzmów, 
-używa zwrotów grzecznościowych, 
-chętnie w wolnym czasie pomaga nauczycielom, pracownikom szkoły, 
kolegom, 
-okazuje szacunek innym. 

2 -zazwyczaj taktowny, życzliwie usposobiony, 
-kilkakrotnie użył mało kulturalnych zwrotów, 
-zazwyczaj stosuje zwroty grzecznościowe wobec nauczycieli, 
pracowników szkoły, kolegów, 
-zdarza mu się pomóc nauczycielowi lub innym osobom w drobnych 
pracach, 
-zdarza mu się nie okazywać należytego szacunku innym. 

1 -często bywa nietaktowny, używa wulgarnych zwrotów, 
-zazwyczaj nie stosuje zwrotów grzecznościowych, 
-sporadycznie pomoże nauczycielowi lub innej osobie, 
-zdarza mu się nie okazywać szacunku innym. 

0 -zwykle jest nieaktywny, 
-używa wulgaryzmów, 
-nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych zwrotów w rozmowach, 
-nigdy nie okazuje szacunku innym. 

d)dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4 Uczeń: 
-zna pojęcie honoru i tradycji i postępuje zgodnie z ich zasadami, 
-pielęgnuje tradycje szkolne poprzez uczestnictwo w uroczystościach 
związanych z nimi, 
-sam stara się zapoznawać innych ze szkolnymi tradycjami, 
-jest inicjatorem działań na rzecz poznawania tradycji szkolnej, 
-godnie reprezentuje szkołę poza jej murami, 
-stara się  zapobiegać sytuacjom, które mogłyby zhańbić dobre imię 
szkoły, 
-otacza opieką miejsca związane ze szkolną przeszłością, 
-okazuje należny stosunek wobec osób w przeszłości związanych ze 
szkołą, 
-chętnie bierze udział w konkursach i akcjach szkolnych. 

3 -stara się postępować zgodnie z zasadami honoru, 
-zwykle stara się pielęgnować tradycje szkolne, 
-jest uczestnikiem uroczystości szkolnych, 
-dba o dobre imię szkoły poza jej murami, 
-nie uczestniczy w sytuacjach, które mogłyby zhańbić dobre imię szkoły, 
-włącza się do działań mających na celu opiekę nad miejscami związanymi 
ze szkolną przeszłością, 
-bierze udział w konkursach i akcjach szkolnych. 

2 -zdarza się, że uczeń nie postępuje zgodnie z zasadami honoru, 
-wykazuje małe zainteresowanie tradycjami szkoły, 
-rzadko uczestniczy w uroczystościach związanych z tradycjami szkolnymi, 
-zdarza się, że jest uczestnikiem sytuacji, które mogą zhańbić dobre imię 
szkoły, 
-czasami włącza się do działań mających na celu opiekę nad miejscami 
związanymi z przeszłością szkoły, 
-sporadycznie bierze udział w konkursach i akcjach szkolnych. 
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1 -często nie postępuje zgodnie z zasadami honoru, 
-rzadko jest zainteresowany tradycją szkolną, 
-często bywa uczestnikiem sytuacji hańbiących dobre imię szkoły, 
-rzadko się włącza w działania mające na celu opiekę nad miejscami 
związanymi z przeszłością szkolną, 
-w ogóle nie jest zainteresowany konkursami itp. 

0 -nagminnie nie postępuje zgodnie z zasadami honoru, 
-wyraźnie nie jest zainteresowany tradycją szkolną, 
-często hańbi dobre imię szkoły, 
-nigdy nie włącza się w działania mające na celu opiekę nad miejscami 
związanymi z przeszłością szkolną, 
-nie uczestniczy w konkursach itp.   
 

e)godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

4 Uczeń: 
-zawsze jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa, 
-jego postawa jest życzliwa w stosunku do otoczenia, 
-używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do otoczenia, 
-używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do nauczycieli, 
pracowników szkoły, kolegów, 
-odpowiednio zachowuje się w różnych sytuacjach np. w czasie przerw, w 
gimbusie, na wycieczce, na uroczystościach, 
-zachowuje właściwą postawę wobec symboli narodowych itp., 
-poprawnie zachowuje się na lekcjach i przerwach, 
-ponosi odpowiedzialność za własne zachowanie. 

3 -jest zwykle taktowny i życzliwy, 
-zachowuje kulturę słowa i nie używa wulgaryzmów, 
-jego postawa jest życzliwa, 
-używa zwrotów grzecznościowych, 
-odpowiednio zachowuje  się w różnych sytuacjach, 
-zachowuje właściwą postawę wobec symboli narodowych itp., 
-niemal zawsze poprawnie zachowuje się w czasie przerw i zajęć. 

2 -zazwyczaj jest taktowny i  życzliwy, 
-zdarzyło się (2-3 razy), że nie zapanował nad swoimi emocjami, 
-kilkakrotnie użył mało kulturalnych zwrotów, 
-czasem niepoprawnie zachowuje się w czasie zajęć i przerw, 
-zazwyczaj stosuje zwroty grzecznościowe wobec nauczycieli, 
pracowników szkoły, kolegów, 
-kilkakrotnie zachował się nieodpowiednio w czasie uroczystości, apeli, 
wycieczce itp., 
-po rozmowie z nauczycielami lub innymi osobami wykazuje chęć 
naprawienia własnych błędów, nieodpowiednich decyzji. 

1 -często bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów, 
-często nieodpowiednio zachowuje się w czasie lekcji i przerw, 
-zazwyczaj nie stosuje zwrotów grzecznościowych, 
-dość często zdarza mu się nie panować nad emocjami, 
-kilkakrotnie zachował się nieodpowiednio w czasie uroczystości, apelu 
itp.  

0 -lekceważąco lub agresywnie reaguje na uwagi, 
-zwykle jest agresywny, 
-używa wulgaryzmów, jest agresywny, 
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-nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych zwrotów w rozmowach, 
-nie panuje nad emocjami, 
-wielokrotnie zachował się nieodpowiednio w czasie uroczystości, apeli 
itp., 
-nie ponosi odpowiedzialności za własne zachowanie – nie wykazuje 
chęci naprawienia własnych błędów, nieodpowiednich decyzji. 

f)wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

4 Uczeń: 
-zawsze przynosi podręczniki, zeszyty, potrzebne przybory szkolne, 
-zawsze ma odrobione prace domowe, jest przygotowany do lekcji, 
-zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, 
-szczególnie dba o swój wygląd, zawsze jest czysty i stosownie ubrany, 
-zawsze ma na zmianę obuwie, 
-nie nosi zbędnych ozdób. 

3 -zdarzyło się sporadycznie, że zapomniał przynieść podręczników itp., 
-zdarzyło się, że nie odrobił pracy domowej i nie przygotował się do lekcji, 
-zdarzyło się, że uczeń nie dotrzymał terminu, 
-kilkakrotnie zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju lub 
niedostateczną dbałość o higienę, 
-kilkakrotnie zwracano uwagę na brak obuwia na zmianę, 
-zdarzyło się nosić zbędne ozdoby.  

2 -kilkakrotnie uczeń zapomniał przynieść podręczników itp., 
-kilkakrotnie nie odrobił pracy domowej, 
-kilkakrotnie dotrzymał ustalonego terminu, 
-kilkakrotnie zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju lub 
niedostateczną dbałość o higienę osobistą, 
-kilkakrotnie zwracano uwagę na brak obuwia na zmianę, 
-zdarzyło się nosić zbędne ozdoby. 

1 -często nie przynosi podręczników itp., 
-często nie odrabia prac domowych i nie jest przygotowany do lekcji, 
-często nie dotrzymuje ustalonych terminów, 
-często przypominano uczniowi o potrzebie dbałości o higienę o 
odpowiedni strój, obuwiu na zmianę i noszeniu ozdób. 

0 -uczeń jest zwykle nieprzygotowany do lekcji, nie nosi podręczników, 
zeszytów itp., 
-uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, 
-mimo zakazu nosi ozdoby, 
-jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę, 
-nagminnie nie przynosi obuwia na zmianę. 

g)dbałość o piękno mowy ojczystej, 

4 Uczeń: 
-rozumie potrzebę dbania o piękno mowy ojczystej, 
-stale doskonali swoje umiejętności językowe, 
-dostrzega o potrafi poprawić swoje błędy, 
-jest stałym bywalcem biblioteki szkolnej, 
-chętnie uczestniczy w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, 
-bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach o charakterze językowym, 
-stara się szerzyć swoje umiejętności wśród kolegów, 
-jego język jest piękny i elegancki. 

3 -jego język jest poprawny, 
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-stara się doskonalić swoje umiejętności, 
-uczestniczy w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, 
-odwiedza bibliotekę szkolną i czyta w ramach programu nauczania. 

2 -popełnia błędy językowe, 
-niechętnie uczestniczy w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, 
-mało czyta, 
-nie stara się doskonalić swoich umiejętności językowych. 

1 -jego język jest niedbały, popełnia wiele błędów językowych, 
-rzadko uczestniczy w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, 
-jest rzadkim bywalcem w bibliotece szkolnej, 
-nie wykazuje zainteresowania sprawami języka. 

0 -jego język jest przepełniony błędami językowymi i jest niedbały, 
-nigdy nie uczestniczy w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, 
-nie czyta, nie odwiedza biblioteki, 
-zupełnie nie wykazuje zainteresowania sprawami języka. 

h)frekwencja, 

4 Uczeń: 
-nie ma nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień. 

3 -ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych spóźnień i nie ma 
nieusprawiedliwionych godzin. 

2 -ma nie więcej niż 6 nieusprawiedliwionych spóźnień o od 1 do 10 
nieusprawiedliwionych godzin.  

1 -ma 11 -20 nieusprawiedliwionych godzin i wiele spóźnień. 

0 -ma więcej niż 21 nieusprawiedliwionych godzin, wagaruje i ucieka z 
lekcji. 

5)oceny wystawia się według następujących zasad: 

a)uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej oceny niż 

poprawna, 

b)uczeń, który w kategorii I i IV otrzymał 0 punktów otrzymuje z zachowania ocenę nieodpowiednią, 

c)uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt, nie może mieć wyższej oceny niż dobra, 

d)w innych przypadkach sumuje się punkty otrzymane w poszczególnych kategoriach i oceny 

wystawia się według poniższej tabeli, 

e)wychowawca może podwyższyć punktację w poszczególnych kategoriach regulaminu, w sytuacji 

kiedy: 

-uczeń wykazuje się trwałą poprawą zachowania i/lub postaw, 

-jego niepożądane zachowanie miało charakter incydentalny. 

Łączna liczba punktów Ocena całościowa 

32-29 wzorowe 

28-24 bardzo dobre 

23-18 dobre 

17-13 poprawne 

12-8 nieodpowiednie 

7-0 naganne 
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6)wykroczenie o dużej szkodliwości społecznej, powoduje, że uczeń otrzymuje ocenę naganną bez 

względu na ilość uzyskanych punktów; za wykroczenie wyjątkowo szkodliwe uznaje się: kradzież, 

narkotyki, wyłudzanie, palenie papierosów, picie alkoholu; 

7)przy ocenianiu zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym nauczyciel powinien przede 

wszystkim brać pod uwagę specyficzne warunki wynikające z charakteru upośledzenia; nie bierze się 

pod uwagę agresji, apatii itp., jeśli są one następstwem upośledzenia. 

11.Sprawdzian po klasie szóstej. 

a)w kwietniu w klasie szóstej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w 

podstawie programowej, 

b) począwszy od roku 2014/2015 sprawdzian będzie składał się z dwóch części i obejmie: 

-w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki, w tym 

wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście 

historycznym lub przyrodniczym, 

-w części drugiej  - wiadomości i umiejętności z języka  obcego nowożytnego, nauczanego w szkole w 

ramach zajęć obowiązkowych, 

-rodzice/prawni opiekunowie ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września 

roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną deklarację wskazującą  język 

obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części sprawdzianu, 

c)za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły, 

d)uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce mają prawo przystąpić do sprawdzianu w 

warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, 

-opinia taka powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w 

którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły 

podstawowej, 

e)w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia, 

f)uczniowie chorzy lub niesprawni czasów, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego 

przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na 

ich stan zdrowia, 

g)w przypadku uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie rada pedagogiczna 

wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

h)dla uczniów: 
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-niesłyszących, 

-słabo słyszących, 

-niewidomych, 

-słabo widzących, 

-z upośledzeniem w stopniu lekkim, 

-posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przystępujących do sprawdzianu, 

przygotowuje się zestawy zadań dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności, 

i)laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni z odpowiedniej części 

sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty, 

zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego 

wyniku, 

j)sprawdzian będzie przeprowadzany w jednym dniu i potrwa: część pierwsza – 80 minut, część druga 

45 minut, 

- w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami, chorych i niesprawnych czasowo czas trwania 

każdej części sprawdzianu może być przedłużony, zgodnie z wytycznymi określonymi przez dyrektora 

Komisji Centralnej w szczegółowej informacji, 

k)wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują: 

-wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki, 

-wynik z części drugiej, 

l)sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego 

zespołu nadzorującego czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, 

ł)w czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, 

wykluczając możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających 

pomocy medycznej, 

m)w czasie sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku, 

n)w czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich 

nie komentuje, 

o)do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali, 

p)uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać ze sprzętu medycznego i 

leków koniecznych ze względu na chorobę, 

r)w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń 

zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia sprawdzian tego ucznia, 

informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza w protokole, 
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-w powyższym przypadku uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez 

dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez 

dyrektora komisji okręgowej, 

s)uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu lub danej jego części, powtarza 

ostatnią klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, 

t)uczeń może w terminie 2 dni od daty przeprowadzenia sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy 

dotyczące jego przeprowadzenia, 

-w razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia sprawdzianu, z urzędu , 

dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z  dyrektorem komisji centralnej , może unieważnić 

sprawdzian i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik 

sprawdzianu, 

-unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich lub poszczególnych uczniów, 

u)wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły, wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na 

świadectwie szkolnym, 

w)wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia 

przekazuje szkołom komisja okręgowa nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych, a w przypadkach późniejszego przystąpienia do sprawdzianu – do 31 

sierpnia danego roku, 

y)zaświadczenie o wynikach sprawdzianu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom/prawnym opiekunom wraz ze świadectwem ukończenia szkoły, 

2.Promowanie i ukończenie szkoły. 

1)uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej; 

a)w wyjątkowych przypadkach jeżeli poziom wiadomości i umiejętności nie rokuje, że dziecko 

„poradzi sobie” w klasie programowo wyższej, a pozostanie na drugi rok pomoże wyrównać braki 

rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy, na podstawie opinii wydanej przez lekarza 

lub publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, oraz w 

porozumieniu z rodzicami, 

b)na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 

wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu 

opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klas I i II do klasy programowo wyższej również 

w ciągu roku szkolnego, 

2)począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej; 

a)ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy 

programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami  

( prawnymi opiekunami), 
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b)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 zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe  

zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo 

wyższej, 

3)począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem; 

4)uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 2 nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę; 

5)uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: 

a)w wyniku klasyfikacji końcowej, na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych, a uczeń uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej; 

b)w przypadku szkoły podstawowej ponadto przystąpił do sprawdzianu dla uczniów klasy VI, 

6)uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania; 

7)o ukończeniu szkoły podstawowej przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada 

pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

§11 

Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole. 

1.Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochronę danych osobowych ich dotyczących, poszanowanie 

ich dóbr osobistych, a także ochrania ich zdrowie. 

2.Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole. 

3.Obiekty są stale kontrolowane, remontowane i modernizowane. 

4.Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym 

harmonogramem. 

5.Szkoła zapewnia. 

1)nadzór pedagogiczny na wszystkich odbywających się w szkole zajęciach, 

2)minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów 

ujętej w planie organizacji szkoły, 

3)rozpoznawanie problemów, 

4)samodoskonalenie pracowników szkoły w zakresie ochrony uczniów przed przejawami patologii 

społecznych, uzależnień i przemocy, 
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5)przy organizacji wycieczek i imprez poza szkołą liczbę opiekunów oraz sposobów zorganizowania 

opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i 

ewentualną  niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece oraz specyfikę imprez i wycieczek, a 

także warunki w jakich będą odbywać się one odbywać, 

6)zapoznanie pracowników (szkolenia wstępne i okresowe) oraz uczniów z zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy do zasad ergonomii, 

7)zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom  z klas I – III oraz dzieciom, które nie uczęszczają 

na lekcje religii, 

8)utrzymywanie stołówki, kuchni, zaplecza kuchennego i urządzeń sanitarnych w stałej czystości i 

pełnej sprawności, 

9)uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego 

obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z zachowaniem zasady ich różnorodności 

oraz nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcji z tego samego przedmiotu, których program tego 

nie wymaga. 

6.Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do 

treści niepożądanych poprzez instalowanie i aktualizowanie odpowiednich programów chroniących. 

7.Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do kontroli miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia, 

usuwania zagrożeń i niezwłocznego zgłaszania ich dyrektorowi. 

8.Nauczyciele systematycznie kontrolują obecność uczniów  na każdej lekcji oraz reagują na nagłe 

opuszczenie szkoły przez ucznia. 

9.Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów w czasie 

prowadzonych zajęć. 

10.Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie  są przestrzegania regulaminów: 

1)pracowni informatycznej; 

2)biblioteki szkolnej; 

3)ICIM; 

4)sali gimnastycznej; 

5)placu zabaw; 

6)boiska szkolnego; 

7)stołówki szkolnej; 

8)świetlicy szkolnej. 

11.Warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu poza budynkiem szkoły. 

1)podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 

ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia; 

2)podczas wycieczek szkolnych pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi 

kierownik wycieczki wraz z opiekunami, szczegółowe przepisy reguluje regulamin wycieczek 

szkolnych; 
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3)podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele – organizatorzy mogą 

korzystać w miarę potrzeb i możliwości z pomocy rodziców co nie zmienia zasady odpowiedzialności 

nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci; 

4)uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli w czasie zawodów sportowych, przeglądów, konkursów 

oraz innych inicjatyw organizowanych przez placówki i instytucje; 

5)podczas nauki pływania uczniowie powinni pozostawać pod stałym nadzorem i obserwacją 

nauczyciela i ratownika, szczegółowe przepisy zawierają regulaminy obiektów sportowych. 

12.W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest świadkiem zawiadamia 

pielęgniarkę z miejscowego ośrodka zdrowia oraz dyrektora szkoły. 

13.Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w 

razie potrzeby) , rodziców oraz organ prowadzący. 

14.O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, 

a w wypadku zatrucia  - państwowy inspektor sanitarny.  

15.Szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny w szkole określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i 

Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. z późniejszymi zmianami.  

§12 

Przepisy końcowe i przejściowe. 

1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2.Regulaminy określające działalność organów Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w 

Święcieńcu, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego 

statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 

3.Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu prowadzi i przechowuje dokumentację 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4.Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy. 

5.Zamiany w statucie mogą być dokonywane z inicjatywy: 

1)dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2)organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3)rady rodziców; 

4)organu prowadzącego szkołę; 

5)radę pedagogiczną. 

6.Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

7.Zasady ceremoniału szkolnego. 

1)uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły; 

2)uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły; 
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3)do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem świąt państwowych, obchodzonych 

w szkole; 

4)uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt 

państwowych, oświatowych; 

5)do ceremoniału szkolnego należą: 

a)uroczyste powitanie i zakończenie roku szkolnego, 

b)ślubowanie klas pierwszych, 

c)Dzień Patrona Szkoły, 

d)uroczyste pożegnanie absolwentów. 

8.Tradycja szkolna, to powtarzający się układ uroczystości, imprez i zwyczajów zaakceptowany przez 

uczniów, rodziców i nauczycieli. Ma na celu organizację życia szkoły, realizację celów wychowawczych 

oraz integrację społeczności szkolnej. 

9.Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i 

samej celebracji sztandaru. Jest pomocny  w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych 

uroczystości szkolnych. 

10.Ceremoniał stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i 

imprez szkolnych. 

11.Harmonogram uroczystości i imprez stanowi jej chronologiczny zapis w przebiegu roku szkolnego. 

12.Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką 

jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi, a 

przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego 

poszanowania. Pamiętając o jego wymowie – należy okazywać mu cześć i godnie mu służyć. 

13.Szkoła posiada własny sztandar, ufundowany przez Społeczność Gminy Słupno i przekazany na 

ręce dyrektora szkoły w dniu 30 maja 2014r. 

1)sztandar ma kształt kwadratu; 

2)rewers jest koloru biało – czerwonego; na tym tle umieszczone jest godło państwowe – orzeł 

srebrno – biały z głową ozdobioną koroną zwróconą w prawo; rozpostarte skrzydła symbolizują 

dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności; nad godłem widnieją 

napisy: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA;  

3)awers jest w kolorze ecru; w środkowej części umieszczony jest wizerunek Małego Powstańca; 

wokół wizerunku znajduje się nazwa szkoły i miejscowości; 

4)sztandar ma wymiary 100cm na 100cm, obszyty jest złotymi frędzlami; drzewiec o wysokości 2m 

20cm jest zakończony okuciem z metalowym orłem. 

14.Ordery Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaczenia umocowuje się na sztandarze. Kokardę z 

odznaką orderu lub odznaczenia państwowego zawiesza się na drzewcu od tej strony płata 

sztandaru, który jest stroną główną (godło państwowe).Pierwszy order zawiesza się na drzewcu na 

wysokości górnej krawędzi płata sztandaru. Większą liczbę orderów i odznaczeń zawiesza się wzdłuż 

drzewca, z góry na dół, według starszeństwa. 
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15.W przypadku żałoby narodowej lub wewnętrznej w szkole przypina się na drzewcu sztandaru od 

strony godła państwowego  kokardę z czarnej wstążki. Długość wstążki powinna odpowiadać 

podwójnej szerokości sztandaru. 

16.Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętym pomieszczeniu. W tym samym 

miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

17.Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy V wyróżniających się w nauce o 

nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie : chorąży (sztandarowy) i  

asystujący ( dwie uczennice ). Rada pedagogiczna wybiera 2 składy pocztu sztandarowego – główny i 

rezerwowy. 

18.Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz 

samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. 

19.Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku 

szkolnego). Opiekunem pocztu jest opiekun samorządu uczniowskiego. Dba on o właściwa celebrację 

sztandaru i  zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza nią. 

20.Po zakończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły, a ich fotografie na tle 

sztandaru umieszczone w kronice szkoły. 

21.Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W 

takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

22.Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. 

1)uczeń – ciemne spodnie, biała koszula; 

2)uczennice – biała bluzka, ciemne spódnice lub czarne sukienki ( do kolan). 

23.Insygnia pocztu sztandarowego: 

1)biało –czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę 

kołnierza, spięte na lewym biodrze. 

24.Sztandar jest wprowadzany do sali na początku uroczystości i opuszcza miejsce przed częścią 

artystyczną. 

25.Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

1)uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 

2)ślubowanie klas pierwszych; 

3)święto patrona szkoły; 

4)uroczystości rocznicowe; 

5)uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

26.Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły: 

1)w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową; 

2)w uroczystościach religijnych; 

3)święto patrona szkoły – obchodzone corocznie w maju. 
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27.Chwyty sztandaru: 

1)postawa zasadnicza- sztandar położony na drzewcu przy prawej nodze na wysokości czubka buta, 

drzewce podtrzymywane prawą ręką na wysokości pasa; lewa ręka jak w postawie zasadniczej; 

2)postawa spocznij – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie zasadniczej; chorąży i 

asysta w postawie spocznij; 

3)postawa na ramię – chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewiec na prawe ramię 

pod katem 45 stopni w stosunku do ramienia; prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca; 

4)postawa prezentuj – z postawy zasadniczej chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do gry 

wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta 

drzewiec tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca; 

asysta w postawie zasadniczej; 

5)salutowanie sztandarem w miejscu – wykonuje się z postawy prezentuj; chorąży robi zwrot w 

prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla 

sztandar do przodu pod kątem 45 stopni; po czasie salutowania przenosi sztandar do postawy 

prezentuj; 

6)salutowanie sztandarem w marszu – z położenia na ramię w taki sam sposób jak przy salutowaniu 

w miejscu. 

28.Komendy: 

1)na prawo patrz – pochyla sztandar; 

2)baczność – bierze sztandar na ramię. 

29.Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru. 

1)wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru: 

Lp. Komendy 
Opis sytuacyjny zachowania się 

uczestników po komendzie 

Poczet 

sztandarowy 
Sztandar 

a) wprowadzenie sztandaru 

1. proszę wstać uczestnicy wstają postawa "spocznij" 
postawa 

"spocznij" 

2. 

„baczność” 

sztandar 

wprowadzić 

uczestnicy w postawie zasadniczej 

wprowadzenie 

sztandaru, 

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

postawa "na 

ramię w marszu" 

postawa 

zasadnicza 

3. "do ślubowania" 

uczestnicy w postawie 

"zasadniczej" ślubujący podnoszą 

prawą rękę do ślubowania (palce 

na wysokości oczu) 

postawa 

"zasadnicza" 

postawa 

"prezentuj" 

postawa 

"salutowanie w 

miejscu" 
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4. po ślubowaniu 
uczestnicy "spocznij" 

ślubujący opuszczają rękę 
postawa "spocznij" 

postawa 

"prezentuj" 

postawa 

"zasadnicza" 

5. 

"baczność" – 

sztandar szkoły 

wyprowadzić 

uczestnicy postawa "zasadnicza" 

postawa 

„zasadnicza” 

wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa 

"zasadnicza" 

postawa "na 

ramię w marszu" 

6. spocznij uczestnicy siadają 
  

b) wyprowadzenie sztandaru 

1. proszę wstać 
uczestnicy powstają przed 

wprowadzeniem sztandaru 
"spocznij" 

postawa 

"spocznij" 

2. 

"baczność" 

sztandar 

wyprowadzić 

uczestnicy w postawie 

„zasadniczej” 

postawa 

„zasadnicza” 

wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa 

"zasadnicza" 

postawa "na 

ramię w marszu" 

3. „spocznij” uczestnicy siadają 
  

2)ceremoniał przekazania sztandaru: 

Lp. Komendy 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników po 

komendzie 

Poczet sztandarowy Sztandar 

a) wprowadzenie sztandaru 

1. proszę wstać uczestnicy wstają postawa "spocznij" postawa "spocznij" 

2. 

poczet sztandarowy 

oraz nowy skład 

pocztu (lub 

wytypowani 

uczniowie kl. II) do 

przekazania 

sztandaru – wystąp 

uczestnicy 

postawa 

"zasadnicza" 

nowy skład pocztu 

występuje i 

ustawia się z 

przodu sztandaru 

postawa 

"zasadnicza" 

postawa "zasadnicza" 

postawa "prezentuj" 

3. 
"baczność" – 

sztandar przekazać 

uczestnicy 

postawa 

”zasadnicza” 

dotychczasowa 

asysta przekazuje 

insygnia – ustawia 

się obok nowej 

asysty po lewej i 

chorąży podaje sztandar jednej z 

asysty, 

przekazuje szarfę potem 

rękawiczki 

następnie odbiera sztandar i 
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prawej stronie mówi: 

"Przekazujemy Wam sztandar 

szkoły – symbol patriotyzmu i 

tradycji społeczności Szkoły 

Podstawowej im. Małego 

Powstańca w Święcieńcu. 

Opiekujcie się nim i godnie 

reprezentujcie naszą Szkołę." 

Chorąży nowego pocztu 

sztandarowego odpowiada: 

„Przyjmujemy od Was sztandar 

szkoły. Obiecujemy dbać o 

niego, sumiennie wypełniać 

swoje obowiązki i być godnymi 

reprezentantami Szkoły 

Podstawowej im. Małego 

Powstańca w Święcieńcu. 

Chorąży ustępującego pocztu 

salutuje sztandarem, nowy 

chorąży przyklęka na prawe 

kolano, całuje róg sztandaru, po 

czym przejmuje sztandar 

po przejęciu sztandar w 

postawie "spocznij" 

4. 

"baczność" 

ustępujący poczet 

odmaszerować 

"spocznij" 

uczestnicy w 

postawie 

"zasadniczej" 

nagradzają 

brawami 

ustępujący 

poczet, który 

przechodzi na 

wyznaczone 

miejsce 

postawa 

"zasadnicza" 

postawa "spocznij" 

postawa "prezentuj" 

postawa "spocznij" 

5. 

"baczność" – 

sztandar 

wyprowadzić 

postawa 

"zasadnicza" 

postawa 

"zasadnicza" 

wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa "zasadnicza" 

postawa "na ramię w marszu" 

6. „spocznij” uczestnicy siadają 
  

3)ceremoniał ślubowania klas pierwszych: 

Lp. Komendy Opis sytuacyjny zachowania 

się uczestników po 
Poczet sztandarowy Sztandar 
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komendzie 

1. proszę wstać uczestnicy wstają postawa "spocznij" 
postawa 

"spocznij" 

2. 
„baczność” sztandar 

wprowadzić 

uczestnicy w postawie 

zasadniczej 

wprowadzenie 

sztandaru, 

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

postawa "na ramię 

w marszu" 

postawa 

zasadnicza 

3. "do ślubowania" 

uczestnicy w postawie 

"zasadniczej" 

ślubujący podnoszą prawą 

rękę do ślubowania (palce na 

wysokości oczu) 

Postawa 

"zasadnicza" 

postawa 

"prezentuj" 

postawa 

"salutowanie w 

miejscu" 

4. "po ślubowaniu" 
uczestnicy "spocznij" 

ślubujący opuszczają rękę 
postawa "spocznij" 

postawa 

"prezentuj" 

postawa 

"zasadnicza" 

5. 

"baczność" – 

sztandar szkoły 

wyprowadzić 

uczestnicy postawa 

"zasadnicza" 

postawa 

„zasadnicza” 

wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa 

"zasadnicza" 

postawa "na ramię 

w marszu" 

6. spocznij uczestnicy siadają 
  

4)tekst ślubowania uczniów klas pierwszych: 

„My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu w obecności naszych 

rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości – Naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, Patronowi, 

Tobie Szkoło – uroczyście Ślubujemy.” 

Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi. 

Ślubujemy.  

Wyrabiać w sobie silną wolę i koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność. 

Ślubujemy. 

Strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły. 

Ślubujemy. 

Z młodzieńczym zapałem i wiarą wyrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły i 

Ojczyzny. 

Ślubujemy. 

5)hymn szkoły: 
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Święcienieckie dzieci do szkoły idą  już, 

By nowy podjąć trud 

Będziemy pilnie z radością uczyć się 

By w każdy nowy dzień, 

Mądrzejszym stawać się. 

By nikt nie uraził Godności Szkoły tej 

Będziemy walczyć o każdy stopień swój, 

Z radością sięgać historii naszej wzór, 

By nikt już nigdy nie zapomniał jej, 

Za to, że teraz jest w krwawej walce zrodziło się 

Będziemy z chęcią uczyć się 

O harcerzach, 

Co za wolność oddali życie swe 

Będziemy jak harcerski ród pokonywać życia trud 

Zdobywając wciąż sprawności swe, 

By to co dobre lepszym stało się. 

Tekst: Joanna Gościniecka 

Muzyka: Tomasz Zalewski 

30.Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 

31.Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w 

statucie. 
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