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STATUT 

  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  

im.   JANA  PAWŁA II  

W MIKLUSZOWICACH 

Tekst jednolity 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910); 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1943 z 1327); 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2215                  

z późn.zm.); 

4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1502); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie  indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci  i indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży (Dz. U. z  2017 poz.1616); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.  w sprawie warunków  

i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 1992/36/155 z późn. zm.); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego 

samego typu (Dz. U z 2015 r, poz. 1248); 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie  oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373); 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie  szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361); 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja  2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r, Nr 61, poz. 624 z późn. 

zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639); 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad  organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                      

i placówkach (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1280); 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1) Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:  

a) Szkoła – należy przez to rozumieć  Szkołę Podstawową  im. Jana Pawła II  w Mikluszowicach;  

b) Ustawa - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 910);  

c) Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Mikluszowicach; 

d) Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców – należy przez to 

rozumieć organy działające w szkole;  

e) Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły;  

f) Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów szkoły;  

g) Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów szkoły;  

h) Nauczycielach – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego;  

i) Organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Drwini, Drwinia 57;  

j) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą należy przez to rozumieć Małopolskiego 

Kuratora Oświaty.  

2) Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego – w stosunku 

do decyzji wydanych przez Dyrektora Szkoły w sprawach uczniów, jest Małopolski Kurator 

Oświaty.  

 

 

Rozdział 1 

Nazwa i typ szkoły  

 

§ 1 

 

1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu: Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Mikluszowicach Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. 

 

      Na pieczęci używana jest nazwa: 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Mikluszowicach 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

32-708 Dziewin 

tel. 012/28-17-123 

 

2. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

4. Siedziba szkoły: Mikluszowice 228.   

5. Obwód szkoły ustaliła Rada Gminy Drwinia.  

6. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Mikluszowice, Gawłówek, Wyżyce i Bieńkowice.  

7. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Drwinia a nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski 

Kurator Oświaty.  

8. Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi osiem lat.  

9. Edukacja szkolna w szkole przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów 

rozwojowych dziecka: etap I – klasy I –III, etap II – klasy IV-VIII.  
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10. W klasach I-III prowadzi się kształcenie zintegrowane, w klasach IV-VIII nauczanie przedmiotowe. 

11. Czas kończenia i rozpoczynania zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji 

Narodowej  w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.  

12. Bez względu na termin ferii zimowych I półrocze kończy się w styczniu. 

13. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy. 

14. Dyrektor może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki na zasadach określonych  

w Ustawie. 

 

§ 2 

 

1. W szkole nie mogą działać partie lub organizacje polityczne. 

2. Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

3. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych oraz sposób dokonywania ich 

sprostowań i wydawania duplikatów oraz  zasady odpłatności za te czynności określają odrębne 

przepisy.  

4. Nauka w szkole jest bezpłatna.  

  

§ 3 

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych  

w ustawie o systemie oświaty. 

2. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest plan dochodów i wydatków, zwany „planem 

finansowym jednostki budżetowej”. 

3. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności  

statutowej.  

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia  

i przechowywania właściwej dokumentacji  określają odrębne przepisy. 

5. Obsługę finansową szkoły prowadzi Gmina Drwinia. 

 

§ 4 

 

1. W szkole znajduje się  świetlica, przeznaczona dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać  

w szkole ze względu na dojazd do szkoły lub czas pracy rodziców. 

2. W szkole działa stołówka szkolna. 

3. Szkoła jest dostosowana do nauki dzieci niepełnosprawnych (posiada platformę  schodową, 

podjazdy, specjalne sanitariaty). 

 

 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY  

 

§ 5 

 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw 

programów nauczania a także program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

W szczególności: 

1. Kształci i wychowuje zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Powszechną Deklaracją 

Praw Człowieka, Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka oraz innymi dokumentami 
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dotyczącymi praw człowieka podpisanymi i ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską. 

2. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 

3. Dba o zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego 

zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich 

godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

4. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej. 

5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych  

w ustawie poprzez realizację zadań zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, 

dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. 

6. Dba o optymalne warunki rozwoju uczniów, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz stosuje 

zasady promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, a także 

podczas zajęć pozaszkolnych. 

7. Opracowuje szczegółowe wewnątrzszkolne zasady oceniania zgodnie z odrębnymi przepisami  

w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów. 

8. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, opieki, wychowania  

i profilaktyki, uwzględniając ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa 

oświatowego. Zasady współpracy zawarte są w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

9. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, którym ta pomoc jest potrzebna; 

organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz udziela pomocy finansowej w miarę 

posiadanych środków finansowych. 

10. Realizuje indywidualny program lub tok nauczania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami szczegółowymi. 

11. Umożliwia tworzenie wewnątrz rady pedagogicznej zespołów nauczycielskich (przedmiotowych, 

wychowawczych, problemowo-zadaniowych). 

12. Organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

 

 

§ 6 

 

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej poprzez: 

1) organizowanie imprez okolicznościowych, zgodnie z kalendarzem imprez, 

2) kultywowanie tradycji w ramach obchodów świąt oraz rocznic państwowych, narodowych  

i regionalnych, 

3) organizowanie nauki religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, 

4) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny, 

5) pielęgnowanie tradycji związanych z regionem i środowiskiem szkoły, 

6) kształtowanie szacunku dla praw człowieka, podstawowych swobód, bez względu na różnice 

rasy, kolor skóry, poglądy polityczne, miejsce urodzenia, wygląd, wyznanie, 

7) zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatelstwa, nazwiska, stosunków 

rodzinnych, 

8) upowszechnianie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 
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§ 7 

 

1. Funkcję wychowawczą szkoła spełnia między innymi poprzez realizację programu wychowawczo-

profilaktycznego uchwalonego przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

Realizacja tego programu jest obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny określa zadania w zakresie promocji zdrowia  

oraz wspomagania ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości  

w sferze: 

 fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających  

na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

 psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku 

do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

 społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej 

na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych; 

 aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny podlega ewaluacji, a wnioski z niej wynikające stanowią 

podstawę dokonywania zmian uchwalanych w trybie, o którym mowa w ust. 1. 

 

 

§ 8 

 

1. Funkcję opiekuńczą szkoła spełnia poprzez: 

1) pomoc w dożywianiu, 

2) organizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 

3) sprawowanie przez nauczycieli opieki w czasie zajęć obowiązkowych, dodatkowych  

i pozalekcyjnych, w tym również podczas wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie  

z odrębnymi przepisami, 

4) pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych według 

następujących zasad: 

a) dyżur rozpoczyna się o godz. 8 15 i trwa do zakończenia zajęć lekcyjnych, 

b) dyżur pełniony jest według ustalonego harmonogramu, 

c) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurujący są zobowiązani zapobiegać 

niebezpiecznym zabawom i zachowaniom dzieci, 

d) dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia przełożonych 

o zauważonym wypadku albo zagrożeniu dla zdrowia i życia uczniów, 

e) za niedopełnienie obowiązków dyżurujący nauczyciel ponosi odpowiedzialność 

dyscyplinarną, służbową i karną. 

2. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami poprzez: 

1) wszechstronną indywidualną pomoc uczniom mającym trudności adaptacyjne, 

z zaburzeniami rozwojowymi, przewlekle chorym, niepełnosprawnym, niedostosowanym 

społecznie i zagrożonym demoralizacją; obowiązki w tym zakresie spełniają wychowawcy 

klas, nauczyciele, pedagog szkolny, logopeda, dyrektor we współdziałaniu z radą rodziców 

i specjalistycznymi placówkami oświatowo-wychowawczymi i zdrowotnymi, 

2) organizację nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 
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uczęszczanie do szkoły, wydanego przez zespół orzekający przy publicznych poradniach 

psychologiczno- 

pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, 

3) organizację zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. 

 

 

§ 9 

 

1. Szkoła realizuje statutowe cele i zadania w ramach zajęć lekcyjnych oraz działalności pozalekcyjnej 

i pozaszkolnej we współdziałaniu z radą rodziców, organizacjami młodzieżowymi, w tym  

z samorządem uczniowskim i organizacjami społecznymi. 

2. Szkoła umożliwia uczniom rozwój zainteresowań poprzez organizację różnorodnych form pracy 

lekcyjnej i - w miarę możliwości szkoły - również pozalekcyjnej, w tym: 

1) organizowanie zajęć i realizowanie przedsięwzięć nastawionych na masowy udział dzieci  

i młodzieży, takich jak: festyny rekreacyjno-sportowe, spotkania  z ludźmi kultury i sztuki, 

przeglądy twórczości dzieci i młodzieży, konkursy o rozmaitym zasięgu merytorycznym 

i wiekowym, zawody sportowe, wycieczki patriotyczne, uczestnictwo w seansach filmowych 

i teatralnych, gry dydaktyczne, prace użyteczne na rzecz szkoły i środowiska, uroczystości, 

obchody szkolne, środowiskowe, regionalne, państwowe, zabawy, dyskoteki i inne, 

2) pracę kół i zespołów zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów z uwzględnieniem 

realnych możliwości szkoły w tym zakresie,  

3) pracę indywidualną z uczniami szczególnie uzdolnionymi w jakiejś dziedzinie w formach 

sprzyjających dalszemu rozwojowi ich predyspozycji i umiejętności. 

3. Na początku roku szkolnego szkoła przedstawia do wyboru przez uczniów ofertę zajęć 

pozalekcyjnych. 

4. W celu zapewnienia uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej szkoła zatrudnia pedagoga 

szkolnego, współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym i sądem  

dla nieletnich, parafią rzymsko-katolicką oraz innymi podmiotami organizującymi i prowadzącymi 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

 

 

§ 10 

 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom 

szkoły, rodzicom uczniów i nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z: 

1) niepełnosprawności, 

2) niedostosowania społecznego, 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) szczególnych uzdolnień, 

5) specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) zaburzeń komunikacji i językowej, 

7) choroby przewlekłej, 

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

9) niepowodzeń edukacyjnych, 

10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi, 
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11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów, 

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

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) dyrektora/wicedyrektora szkoły, 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia 

z uczniem, 

5) higienistki szkolnej, 

6) poradni, 

7) pracownika socjalnego, 

8) asystenta rodziny, 

9) kuratora sądowego. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem  

oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

4) porad i konsultacji. 

6. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne 

uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne  

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie 

udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę 

klasy. 

7. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych  

lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich 

bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

8. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy w porozumieniu z pedagogiem planuje 

i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy 

udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 

będą realizowane. 

9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

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

być przeznaczone na realizację tych form. 

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia 

form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin jest zadaniem Zespołu 
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Wspierającego. 

11. Dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) na spotkaniu                             

z rodzicem o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy 

udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym. Rodzic potwierdza otrzymanie powyższej informacji 

podpisem. Dokumentację gromadzi pedagog szkolny.  

 

 

§ 11 

 

1. Wychowawca lub pedagog po otrzymaniu opinii z PPP dotyczącej deficytów rozwojowych ucznia  

w trybie pilnym (do 2 dni), informuje dyrektora i nauczycieli uczących o dostosowaniu wymagań  

do zaleceń zawartych w opinii. 

2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej PPP oraz publicznej poradni 

specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i dysharmonię rozwojową lub specyficzne 

trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia  

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

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

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne,  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – 

na podstawie tej opinii; 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli  

i specjalistów; 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie 

wymagań edukacyjnych, o których mowa ust. 3, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

5. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych  na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie tej opinii.           

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć technicznych i techniki 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu 

szkolnego i kultury fizycznej. 

7. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii  

o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza  

oraz na czas określony w tej opinii. 

8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  
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z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki 

drugiego języka obcego. 

9. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 8, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

10. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia                            

w wykonywanie ćwiczeń należy wziąć pod uwagę także jego systematyczny udział  

w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej. 

11. Uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego 

 z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza, ćwiczeń fizycznych. 

 

 

§ 12 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym: 

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. 

2. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

3. Uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem.  

4. 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. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie  

w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 

realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.  

6. 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. 

7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić 

na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są 

realizowane. 

8. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

9. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie 

do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia 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 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
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uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca 

      opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                                   

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się  

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów  

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

4) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) diagnozuje warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

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

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

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

indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów 

z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

5) współpracuje z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych 

oraz w życie klasy i szkoły, 

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności, zainteresowań oraz szczególnych uzdolnień 

uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy  

w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Do podstawowych zadań wychowawcy należy także: 

1) bieżąca kontrola ocen uzyskanych przez wychowanków z poszczególnych przedmiotów 

 oraz organizacja pomocy koleżeńskiej, 

2) współpraca z samorządem uczniowskim, pobudzanie uczniów do realizacji zadań 

wynikających z planu pracy szkoły, 

3) bezpośredni wpływ na prawidłowe, społeczne i wychowawczo pożądane zachowania 

uczniów poprzez wdrażanie zasad zachowania i korygowanie zachowań naruszających 

normy współżycia, 

4) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opieranie ich na życzliwości, 

tolerancji i poszanowaniu godności drugiego człowieka, 

5) kształtowanie wśród wychowanków nawyków higieny osobistej i otoczenia, 

6) przestrzeganie i wymaganie od uczniów przestrzegania zasad bhp i regulaminów 

wewnątrzszkolnych, 

7) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego poprzez systematyczne sprawdzanie 

obecności uczniów na zajęciach, 

8) badanie przyczyn opuszczania zajęć bez usprawiedliwienia, informowanie o tym rodziców, 

pedagoga, wicedyrektora/ dyrektora szkoły, 

9) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce 

i zachowaniu ucznia. 

6. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej 

(dziennik, arkusze ocen), wypisuje świadectwa szkolne. 

7. W celu prawidłowego wypełniania swych zadań wychowawca spotyka się na ogólnych zebraniach 
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z rodzicami przynajmniej trzy razy w roku szkolnym. 

8. Wychowawca zobowiązany jest ustalić formy - innego niż ogólne zebrania - kontaktu z rodzicami. 

9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej dyrektora/wicedyrektora 

szkoły, rady pedagogicznej, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej 

i wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek. 

10. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego mu oddziału do chwili ukończenia 

przez uczniów całego etapu edukacyjnego, chyba że rodzice uczniów danego oddziału złożą 

uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie 

stosowną prośbę o zmianę. 

11. Rodzice mają prawo wnioskowania o zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadanie 

wychowawcy w następujących przypadkach: 

1) rażącego zaniedbywania obowiązków wychowawcy klasy, 

2) postępowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami etyki, 

3) utraty zaufania uczniów, 

4) w innych uzasadnionych sytuacjach. 

12. W przypadku zmiany wychowawcy ustala się tryb postępowania odwoławczego: 

1) warunkiem wstępnym jest precyzyjnie umotywowany wniosek bezwzględnej większości 

rodziców uczniów z danej klasy, skierowany do dyrektora szkoły, 

2) wniosek taki musi być pozytywnie zaopiniowany przez radę rodziców i radę pedagogiczną, 

przyjęty bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, 

3) w ciągu 14 dni dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie 

zarzutów postawionych we wniosku i ich merytorycznej zasadności, 

4) dyrektor szkoły po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w zakresie zarzutów 

postawionych we wniosku i ich merytorycznej zasadności może: 

a) przychylając się do wniosku, zezwolić jednocześnie na warunkowe (do dwóch miesięcy) 

utrzymanie dotychczasowego stanu, 

b) dokonać zmiany nauczyciela wychowawcy w trybie natychmiastowym, 

c) odrzucić wniosek, uzasadniając jednocześnie takie postępowanie. 

 

 

Rozdział 3 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 14 

 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły 

2) rada pedagogiczna 

3) rada rodziców 

4) samorząd uczniowski. 

2. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko 

dyrektora. 

3. Szkołą może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora 

przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. Kwalifikacje, tryb powołania i odwołania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy. 

5. Dyrektor Szkoły: 

1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły. 

2) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 
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3) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

4) Organizuje dla uczniów pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

5) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców. 

6) Przewodniczy radzie pedagogicznej. 

7) Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących. 

8) Przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej, przedstawia dwa razy  

do roku - ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  

oraz informacje o działalności szkoły. 

9) Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego i rady pedagogicznej. 

10) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie. 

11) Sprawuje kontrolę zarządczą dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny 

z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

12) Wydaje zarządzenia i polecenia służbowe. 

13) Dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu. 

14) Uczestniczy w pracach komisji przyznających stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli 

odbywających staż. 

15) Nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego. 

16) Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela. 

17) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                                  

w organizacji praktyk pedagogicznych. 

18) Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły 

i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego, 

obowiązku nauki poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania oraz określa warunki 

jego spełniania. 

19) Zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na 

stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane 

kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 

wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

20) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII. 

21) Przyjmuje uczniów do szkoły zgodnie z przepisami dotyczącymi rekrutacji.  

22) Współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim. 

23) Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły. 

24) Egzekwuje przestrzeganie praw uczniów i pracowników szkoły oraz przestrzeganie 

ustalonego porządku i dbałości o czystość i estetykę szkoły. 

25) Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec 

uczniów. 

26) Podejmuje decyzje o skróceniu lub zawieszeniu zajęć dydaktycznych, z zachowaniem 

warunków określonych odrębnymi przepisami. 

27) Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku przedstawiony 

przez nauczyciela lub zespół nauczycieli  program nauczania. 

28) Jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania 

całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu 

edukacyjnego. 

29) 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 oddziałach danej 
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klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiał ćwiczeniowe obowiązujące  

w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym. 

30) Podaje  corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym  roku   

szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w danym roku szkolnym. 

31) Ustala  szczegółowe  zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub  materiałów  

edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu 

używania tych podręczników lub materiałów.  

32) Ustala zasady gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

wykonywania czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 

materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych 

oraz czynności związanych gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami. 

33) Przekazuje organowi prowadzącemu informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji 

celowej na zakup podręczników. 

34) Określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

35) Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

36) Nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe 

wykorzystanie druków szkolnych. 

37) Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły. 

38) Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy. 

39) Tworzy właściwą atmosferę pracy opartą na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku. 

40) Organizuje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,  

a także opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie. 

41) Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

42) osobami/instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i 

młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej 

realizacji tej opieki; 

43) Organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę  

i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

44) Realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r.               

w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. 

U. z 2011 r. nr 209, poz. 1245).  

45) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

46) Dyrektor decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły, 

d) przyznawania premii pracownikom administracji i obsługi według obowiązującego 

regulaminu, 

e) przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. 

 46) Dyrektor określa przydział czynności pracowników administracji i obsługi oraz

      pracowników, którym powierzono funkcje kierownicze. 

47) Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników szkoły  
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oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

48) Dyrektor szkoły odpowiada przed organem prowadzącym i organem nadzorującym 

szkołę między innymi za: 

a) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę 

nad młodzieżą, 

b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego 

statutu, 

c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach szkolnych i podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej 

obiektów szkolnych, 

d) celowe wykorzystanie środków finansowych zapewnionych na działalność szkoły. 

49) Czuwa nad przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych. 

50) W terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest 

obowiązany powiadomić: 

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

b) organ prowadzący Zespół o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

 

6. Rada Pedagogiczna 

1) Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2) W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. 

3) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje  

i prowadzi zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej 

członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

4) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców, 

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

c) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych  

po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców. 

d) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian, 

e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów nie objętych 

obowiązkiem szkolnym; 

g) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy szkoły; 

h) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

5) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

b) projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora szkoły, 

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

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
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e) propozycje dyrektora szkoły dotyczące powierzenia lub odwołania                      

z kierowniczych funkcji w szkole, 

f) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela  

programu nauczania, 

g) szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących 

we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata  

oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, 

h) wprowadzenie  dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się 

zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla  

których nie została ustalona podstawa programowa, lecz  program nauczania   

tych zajęć został włączony do  szkolnego zestawu programów nauczania 

i) program wychowawczo- profilaktyczny szkoły, 

j) formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego. 

6) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady 

pedagogicznej są protokołowane. 

7) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego 

o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska 

kierowniczego w szkole. 

8) Rada pedagogiczna deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej  

na stanowisko dyrektora szkoły. 

9) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej 3/4 jej członków. 

10) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu 

rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły (do tajemnicy 

służbowej). 

11) Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 

szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

12) Rada pedagogiczna wyraża zgodę na działanie w szkole stowarzyszeń  

i organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych). 

13)  Rada pedagogiczna z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły 

i występuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego  szkołę  oraz  

do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: zajęcia z    języka 

obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona 

podstawa programowa, lecz  program nauczania tych zajęć został  włączony  

do  szkolnego zestawu programów nauczania, zajęć prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania 

i uzdolnienia uczniów. 

14) Rada pedagogiczna wykonuje zadania rady szkoły, jeżeli taka nie została 

powołana. 
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15) Szczegółowy tryb pracy rady pedagogicznej określa regulamin rady 

pedagogicznej. 

7. Rada Rodziców 

1) W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2) W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 

oddziału. 

3) Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

4) Do kompetencji rady rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego 

szkoły oraz programu wychowawczo- profilaktycznego, 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania szkoły, 

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

d) opiniowanie podjęcia działalności organizacji i stowarzyszeń w szkole, 

e) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu, 

f) działanie na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej, 

g) współdecydowanie o formach pomocy młodzieży, 

h) opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego, 

i) opiniowanie wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych  

       w art. 64 ust.1 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, 

j) delegowanie przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły, 

k) przedstawianie opinii o pracy nauczyciela w związku z oceną dorobku 

zawodowego nauczyciela w terminie do 14 dni od otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. 

Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. 

5) W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady. 

6) Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

7) Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) regulamin swojej działalności, 

b) Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie 

 realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym 

kierowane do uczniów, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów  

oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania 

o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

c) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego  

nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których 

mowa w punkcie 7 a) lub 7 b) program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu 

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora 

Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

8) Rada Rodziców może:  
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a) Wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela,  

     z wyjątkiem nauczyciela stażysty.  

b) Wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie 

     programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana 

w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek  

o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca 

lutego. 

c) Występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych; 

d) Delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;  

e) Delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego 

przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.  

f) Wybierać delegatów do Rady Szkoły. 

9) Oddziałowe Rady Rodziców: 

a) Zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym 

zebraniu rodziców, 

b) Wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczo- 

profilaktycznego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy, 

c) Reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły, 

d) Występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę 

wychowawcy klasy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców 

uczniów danego oddziału, 

e) Występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę 

organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale, 

f) Uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców 

 

8. Samorząd Uczniowski 

1) W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy 

samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4) Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  

       i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu 
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(i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu), 

g) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu, 

h) prawo wydawania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela. 

5) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu.  

6) Samorząd ze swojego składu może wyłonić szkolną radę wolontariatu, której 

zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów 

zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. 

Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji 

działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym 

dokumentem.  

7) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

§ 15 

 

1. W szkole mogą działać inne organizacje uczniowskie, których celem jest działalność 

wychowawcza lub działalność mająca na celu rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz działalność na rzecz 

środowiska (Organizacja harcerska, Koło Caritas, itp.). 

2. Decyzje w sprawie działalności organizacji innych niż samorząd podejmuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

3. Decyzją dyrektora szkoła może współpracować ze stowarzyszeniami lub innymi 

organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej. 

 

 

Rozdział 4 

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY  

 

§ 16 

 

1. Szkoła zapewnia wszystkim organom możliwość swobodnego działania                                 

i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji określonych przepisami prawa  

oraz przepisami statutu szkoły. 

2. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły 

o planowanych i podejmowanych działaniach oraz decyzjach poprzez: 

1) wspólne posiedzenia przedstawicieli organów szkoły, odbywane w miarę potrzeb, 

2) udział przedstawicieli rady rodziców i samorządu uczniowskiego w niektórych 

posiedzeniach rady pedagogicznej, z wyjątkiem posiedzeń, w wyniku których 

członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw 

naruszających dobro osobiste uczniów lub ich rodziców. 

3. Wszystkie organy Szkoły  współpracują w duchu  porozumienia i wzajemnego szacunku 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 

kompetencji.  

4. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 

być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 

Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi 

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

do rozwiązywania konkretnych zadań, proponując swoja opinię lub stanowisko w danej 

sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

6. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

7. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących, oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w szkole 

w formie pisemnych tekstów uchwał. 

8. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

9. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej  

na protokołowanych posiedzeniach tych organów. 

10. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu plenarnym,  

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji  

w terminie 7 dni.  

11. Rodzice i nauczyciele współdziałają  ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem 

drogi służbowej. 

12. Spory między organami szkoły rozstrzyga dyrektor z zachowaniem prawa oraz dobra 

publicznego; w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, 

jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej 

wychowanków. 

13. W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie szkoły, każda ze stron ma prawo 

odwołać się do organu prowadzącego lub organu nadzorującego szkołę, jeżeli tak 

stanowią odrębne przepisy. 

14. Spory wynikające ze stosunku pracy rozstrzyga się zgodnie z przepisami kodeksu pracy. 

15. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły  

oraz  podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły. 

16. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany 

zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych 

stanowisk. 

17. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony 

sporu. 

18. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, Dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku . 

19. Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje 

Zespół Mediacyjny. 

20. Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej  

o najdłuższym stażu pracy. 

21. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

22. Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów   

lub Dyrektora Szkoły. 

23. Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły, Dyrektorem 

Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując 

bezstronność w ocenie tych stanowisk. 

24. Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie . 

25. O swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej  
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z pełnym uzasadnieniem. 

26. Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna. 

 

§ 17 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. 

2. Do stałych form współdziałania należą: 

a) indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami klasy, nauczycielami 

i dyrekcją szkoły w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 

jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, porad w sprawie 

wychowania i dalszego kształcenia; inicjatorem spotkań mogą być rodzice, 

wychowawca klasy, nauczyciele, dyrekcja szkoły, 

b) spotkania ogółu rodziców klasy z wychowawcą, dyrekcją szkoły w celu 

zapoznania z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w klasie, 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania, a także wyrażania i przekazywania 

opinii na temat pracy szkoły i postępów uczniów. Spotkania takie odbywają się 

przynajmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego. 

3. Rada rodziców ma prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 

4. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami obejmuje: 

a) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły,  

b) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie 

o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,  

c) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich.  

d) doskonalenie organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego 

i wychowawczego, 

e) starania o zapewnienie poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia 

Szkoły,  

f) zapewnianie pomocy materialnej dla uczniów.  

 

 

Rozdział 5 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY  

 

§ 18 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy; pierwszy okres kończy się w styczniu  

(bez względu na termin ferii zimowych), drugi w czerwcu.   

 

    § 19 

 

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

określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem 
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szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania – do dnia 21 kwietnia każdego roku, zatwierdzony przez organ prowadzący  

do dnia 29 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:  

 1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

 2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

 3) dla poszczególnych oddziałów: 

 a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 

prowadzonych w grupach, 

 b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, 

 c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

 d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

 e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo 

przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności 

dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

 f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 

 4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

 5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,  

wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin 

zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

 6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

 7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 

wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 

psychologa, logopedę i innych nauczycieli; 

 8) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

 9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,                             

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 20 

 

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

w jednorocznym planie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym 

planem nauczania i programem zawartym w szkolnym zestawie programów nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziałach IV-VIII nie powinna być większa niż 30, w klasach I-III-

nie większa niż 25.  

a) W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do  oddziału klasy I, II, III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego 

w obwodzie szkoły, dyrektor  szkoły po poinformowaniu rady rodziców danej klasy, 

dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25. 

b) Dyrektor szkoły może odstąpić od tego podziału zwiększając liczbę uczniów  
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w oddziale ponad liczbę 25 na wniosek rady oddziałowej  oraz po uzyskaniu zgody 

organu  prowadzącego.  

c) Liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej może być zwiększona  

nie więcej niż o 2 uczniów. 

d) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej zostanie zwiększona 

odpowiednio  o 1  lub 2 uczniów zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera 

nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze  w tym 

oddziale. 

e) Oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów, może funkcjonować ze zwiększoną 

liczbą  uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

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

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

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

tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć 

opracowanym przez dyrektora szkoły. 

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny 

lekcyjnej (nie dłuższy niż jedna godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas 

pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 

6. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust. 5. 

7. Przerwy lekcyjne trwają 5 minut; wyjątkiem są przerwy: druga (10-minutowa) i czwarta 

(30 - minutowa). 

8. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, zajęciach 

komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Zajęcia mogą być 

prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie 

więcej niż 24 uczniów. 

9. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach, 

o których mowa w ust. 8, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

10. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach liczących 

nie więcej niż 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych  

lub międzyklasowych. 

11. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie  

dla dziewcząt i chłopców. 

12. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII,              

w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie zajęć 

sportowych, rekreacyjno-zdrowotnych, tanecznych lub aktywnych form turystyki. 

13. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w ust. 12 mogą być organizowane 

przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne. 

14. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, dwóch godzin 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego organizowanych jako aktywne formy 

turystyki, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia. 

15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, 

specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementy informatyki, koła zainteresowań, 

które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych. 

16. Uczniom klas IV-VIII organizuje się zajęcia wychowania do życia w rodzinie  
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w wymiarze 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. 

17. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 16, jeżeli jego rodzice 

(prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec 

udziału ucznia w zajęciach. 

18. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając jednocześnie  

przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów. 

19. Dyrektor szkoły może za zgodą władz oświatowych zorganizować klasę integracyjną 

oraz prowadzić działalność innowacyjną bądź eksperymentalną na warunkach 

określonych przepisami MEN. 

20. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów  w przypadkach 

określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

21. Przepis ust. 20 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.  

W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać 

przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. 

22. W czasie zajęć szkolnych, wyjść i wycieczek osobą odpowiedzialną za uczniów jest 

nauczyciel. 

23. W szkole mogą odbywać się zajęcia pozalekcyjne w ramach posiadanych przez szkołę 

środków finansowych. Dopuszcza się możliwość prowadzenia odpłatnych zajęć 

pozalekcyjnych z inicjatywy rodziców. 

24. Szkoła przyjmuje słuchaczy kolegiów nauczycielskich oraz studentów szkół wyższych 

na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem 

szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a uczelnią. 

 

§ 21 

 

1. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się zgodnie z organizacją danego roku 

szkolnego. 

3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców                              

i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić 8 dodatkowych dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym 

dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5. W dniach, o których mowa w ust. 3, w szkole odbywać się będą zajęcia wychowawczo-

opiekuńcze.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych  

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu 

prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni                            

w wyznaczone soboty. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
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 § 22 

 

1. Dla uczniów dojeżdżających oraz uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole  

ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.  

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów                     

w grupie nie powinna przekraczać 25. 

3. Do zadań wychowawcy świetlicy należy: 

1. zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, 

2. organizowanie pomocy w nauce, 

3. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,                                     

w pomieszczeniach i na powietrzu, 

4. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym 

zakresie, 

5. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 

higienicznych oraz dbałość o zachowanie zdrowia, 

6. współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów korzystających ze świetlicy. 

 

4. Nauczyciele świetlicy zapewniają opiekę przebywającym w niej dzieciom oraz 

realizują zajęcia wychowawcze zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez dyrektora 

szkoły. 

5. Pracę świetlicy jest organizowana zgodnie z regulaminem świetlicy.  

 

§ 23 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których 

mowa w ust. 3: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

5. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa     

w ust. 4, dyrektora szkoły. 

 

§ 24 

 

1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.  

 

§ 25 

 

1. Uczniowie  mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach 
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nauczania ustalonych dla tych szkół. 

2. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnia 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się 

własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej  

oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach 

IV-VIII szkoły podstawowej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję: 

a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego 

języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej 

klasy - w przypadku klas I-III szkoły podstawowej; 

b) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału 

edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy -  

w przypadku klas IV-VIII szkoły podstawowej, 

c) materiałów ćwiczeniowych. 

4. Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż 

jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danego języka obcego nowożytnego 

w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych -  

w przypadku klas IV-VIII szkoły podstawowej. 

5. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku 

porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników 

lub materiałów edukacyjnych, ustala: 

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym 

roku szkolnym po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli może: 

a) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu 

danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; 

b) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały 

ćwiczeniowe. 

7. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie 

inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. Koszt zakupu takiego podręcznika  pokrywa organ prowadzący szkołę. 

8. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości 

zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe 

obowiązujące w danym roku szkolnym. 

 

§ 26 

 

1. 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. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły                   

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
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i rodzice na warunkach, które określa regulamin biblioteki. 

3. Do zadań biblioteki należy: realizacja zadań dydaktycznych szkoły, rozwój 

zainteresowań uczniów, pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela                          

i popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

4. Biblioteka umożliwia uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom 

korzystanie z księgozbioru oraz - w czytelni - korzystanie z księgozbioru podręcznego, 

multimedialnego oraz Internetu. 

5. Pierwszeństwo w korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych mają uczniowie i nauczyciele. 

6. Pozostałe osoby wymienione jako uprawnione do korzystania ze zbiorów, mogą z nich 

korzystać na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. 

7. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

a) gromadzenie zbiorów i ich opracowanie bibliograficzne, 

b) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów. 

8. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych 

i po ich zakończeniu. 

9. Organizacja pracy biblioteki szkolnej opiera się na: 

a) planowaniu i sprawozdawczości, 

b) gromadzeniu zbiorów, 

c) ewidencji zbiorów, 

d) prawidłowym przechowywaniu zbiorów, chronieniu ich przed uszkodzeniami               

i zniszczeniem, 

e) opracowaniu bibliograficznym zbiorów, 

f) znakowaniu i katalogowaniu zbiorów, 

g) pełnieniu funkcji informacyjnej, 

h) udostępnianiu zbiorów czytelnikom, 

i) właściwym urządzeniu pomieszczeń biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem 

estetyki wnętrza. 

10. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

a) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni, 

b) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego, 

c) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności 

biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach, 

d) organizowanie konkursów czytelniczych, 

e) przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa 

poszczególnych klas, 

f) współpraca z nauczycielami, 

g) zakup i oprawa książek, 

h) przygotowanie uczniów do samodzielnego doboru lektury, 

i) kształcenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji - w tym przy 

pomocy Internetu, 

j) udzielanie porad bibliotecznych, 

k) kształcenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji, 

l) gromadzenie potrzebnych publikacji pedagogicznych, 

m) prowadzenie prenumeraty czasopism potrzebnych w pracy szkoły, 

n) prowadzenie bieżącej ewidencji zbiorów zgodnie z przepisami, 

o) dokonywanie inwentaryzacji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Współpraca biblioteki z nauczycielami obejmuje: 



27 

 

a) realizację potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauczanym 

przedmiotem, 

b) dostarczanie materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

c) udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia różnych form zajęć 

edukacyjnych, 

d) udzielanie bieżącej informacji nt. nowości wydawniczych, 

e) możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych na miejscu (czasopisma, 

videoteka, księgozbiór podręczny), 

f) dostęp do Internetu, 

g) udzielanie informacji radzie pedagogicznej o stanie czytelnictwa uczniów  

i  nauczycieli. 

12. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami poprzez: 

a) umożliwienie korzystania z zasobów biblioteki, 

b) udzielanie informacji o czytelnictwie wśród młodzieży, 

c) udostępnienie podstawowych dokumentów związanych z funkcjonowaniem 

szkoły (statut, program wychowawczy, program profilaktyki). 

13. Rodzice mają możliwość materialnego i merytorycznego wspierania działalności 

biblioteki. 

14. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. 

 

§ 27 

 

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada: 

a) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

a) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;  

b) pracownie przedmiotowe; 

c) bibliotekę; 

d) salę gimnastyczną, szatnię sportową oraz zaplecze, boisko wielofunkcyjne Orlik, place 

rekreacyjne, miasteczko ruchu drogowego; 

e) gabinet higienistki szkolnej  

f) gabinet  pedagoga; 

g) salę zajęć gimnastyki korekcyjnej; 

h) stołówkę; 

i) świetlicę szkolną; 

j) szatnię. 
 

 

 

Rozdział 6 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY  

 

§ 28 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa                                

w ust. 1, określają odrębne przepisy. 
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§ 29 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.                              

Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany 

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio   

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym 

przepisami dla danego stanowiska, 

2) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym. 

3. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) przedstawić dyrektorowi program nauczania do danych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny, 

2) dostosowywać programy nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, dla których 

są przeznaczone, 

3) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

4) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio  

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia, 

5) planować pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

6) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

7) realizować podstawę programową kształcenia ogólnego, 

8) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 

9) prawidłowo prowadzić dokumentację pedagogiczną, 

10) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne, 

11) udzielać uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

12) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 

13) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt, 

14) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, 

15) stosować nowatorskie metody pracy, 

16) dbać o poprawność językową uczniów, 

17) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych 

form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, 

18) informować rodziców uczniów, wychowawcę klasy, dyrekcję oraz radę 

pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów, 

19) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów, 

20) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy; usterki zgłaszać konserwatorowi  

lub dyrektorowi, 

21) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować 

przestrzeganie regulaminów, 

22) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego 

sprzętu, 
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23) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez szkołę, 

24) aktywnie pełnić dyżury zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora 

szkoły, 

25) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

26) przestrzegać zapisów statutowych. 

4. Nauczyciel ma prawo: 

1) wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej, 

2) ustalania zasad pracy domowej swego przedmiotu oraz zasad jej oceny, 

usprawiedliwiania niewykonania pracy domowej, 

3) decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów w nauce swoich 

uczniów w obrębie prowadzonych przez siebie zajęć, 

4) do opracowania własnego programu nauczania i zapoznania z nim uczniów               

i rodziców, po uprzednim przedstawieniu do zaopiniowania przez radę 

pedagogiczną, 

5) samodzielnego wyboru podręcznika lub podręczników do prowadzenia swego 

przedmiotu, ponosząc odpowiedzialność za właściwy wybór podręcznika pod 

względem jego walorów treściowych, metodycznych i wydawniczych                       

w odniesieniu do realizowanego programu, 

6) opiniowania oceny zachowania, jaką zamierza wystawić wychowawca. 

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem za: 

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w obrębie prowadzonego  

przez siebie przedmiotu, 

2) zgodność realizowanych treści nauczania z wymaganiami określonymi 

w podstawie programowej, 

3) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych 

powierzonych mu dla prawidłowej realizacji procesu dydaktyczno- 

wychowawczego, 

4) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego 

lub na wypadek pożaru, 

5) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Zespołu przydzielonych 

mu przez dyrektora, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru  

i zabezpieczenia, 

6) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, 

7) sprawiedliwe traktowanie uczniów. 

6. Zadania nauczycieli i wychowawców w zakresie bezpieczeństwa uczniów: 

a) Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 

podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

b) Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy  

i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia  

z zakresu bhp i p/poż. 

c) Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach 

wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel 

zobowiązany jest do: punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności  

w miejscu podlegającym jego nadzorowi; aktywnego pełnienia dyżuru – 

reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm 

- w szczególności powinien reagować na niebezpieczne zachowania, 

zagrażające bezpieczeństwu uczniów; natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji 

szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających  
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do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz 

zabezpieczenia miejsca wypadku. 

d) Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia 

zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora. 

e) Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo 

uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą 

być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania 

sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 

f) Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia  

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia 

powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 

g) Nauczyciel jest zobowiązany do nierozpoczynania zajęć,  

jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być 

prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia  

dla bezpieczeństwa. 

h) Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin 

rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa 

uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

i) Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole. 

j) Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma 

obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych, 

obowiązującym w szkole oraz wypełnić Rejestr wyjść grupowych. 

k) Nauczyciel: 

 ma obowiązek sprawdzić, czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają 

bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela;  

 jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel 

ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły, celem usunięcia usterek.  

Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia 

zajęć w danym miejscu; 

 podczas zajęć nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

 powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć;  

 korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas 

trwania lekcji i po jej zakończeniu; 

 w wyjątkowych sytuacjach zwalnia pojedynczo uczniów chcących 

skorzystać z toalety. 

l) Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

 zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 

 sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 

 z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych, 

 zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie 

zagrożenia. 

7. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 
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§ 30 

 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Ilość wicedyrektorów uzależniona jest od liczby oddziałów w szkole. Jedno stanowisko 

wicedyrektora przypada na nie mniej niż 12 oddziałów. Tryb powołania i odwołania 

nauczyciela z funkcji kierowniczej określają odrębne przepisy. 

3. Szczegółowy przydział zadań dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze ustala 

dyrektor szkoły uwzględniając ich kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje. 

4. Wicedyrektor przejmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności: 

1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole, 

2) przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo- 

organizacyjnych szkoły: 

a) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, 

b) kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, 

c) informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym, 

d) uczestniczy w tworzeniu szkolnego programu wychowawczego, programu 

profilaktyki i wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz innych programów 

dotyczących rozwoju i funkcjonowania szkoły, 

3) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej nauczycieli, 

wychowawców klas, biblioteki szkolnej, świetlicy oraz pedagoga, 

4) utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów, a także 

przyjmuje  rodziców i odpowiada na ich postulaty i skargi oraz załatwia je, 

5) współpracuje ze służbą zdrowia oraz – z ramienia dyrekcji szkoły – z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, 

6) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli, wychowawców, nauczycieli bibliotekarzy, hospituje 

zajęcia, 

7) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego przydziału 

zadań, 

8) przewodniczy i organizuje egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe. 

5. Wicedyrektor jest  bezpośrednim  przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora 

szkoły: 

1) nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego i nauczyciela bibliotekarza, 

2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia 

swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy 

dyrektora; ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania 

poleceń, 

3) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo- 

opiekuńczego w całej szkole, 

4) ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy 

podległych bezpośrednio mu nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy 

wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców, 

5) ma  prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar 

porządkowych dla nauczycieli, 

6) ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: wicedyrektor szkoły  

oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań                           

i kompetencji. 
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6. Wicedyrektor odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły w zakresie powierzonych 

mu zadań i kompetencji. 

 

§ 31 

 

1. Pedagog szkolny podejmuje działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze 

w stosunku do uczniów z udziałem ich rodziców i nauczycieli. 

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) prowadzenie działalności związanej z profilaktyką wychowawczą uczniów, 

rozpoznawanie warunków życia i nauki oraz sposobów spędzania wolnego czasu 

przez uczniów sprawiających trudności wychowawcze, udzielanie pomocy 

i porad uczniom oraz ich rodzicom, 

2) prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w 

tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, wspieranie mocnych stron uczniów, 

3) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

4) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, 

5) sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej nad uczniami wymagającymi 

takiej formy pomocy, 

6) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli, 

7) organizowanie opieki oraz pomocy materialnej uczniom pozostającym                      

w trudnej sytuacji życiowej, 

8) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i stawianie 

odpowiednich wniosków, 

9) bieżąca współpraca z organami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, 

rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

zainteresowanymi problemami wychowania i opieki dzieci. 

10) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli. 

 

§ 32 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności: 

1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania oraz korelacja 

międzyprzedmiotowa, 

2) diagnozowanie zespołów klasowych pod względem potrzeb uczniów, 

zainteresowań i możliwości edukacyjnych, 

3) rozstrzyganie problemów dydaktyczno-wychowawczych, 

4) ujednolicanie oddziaływań wychowawczych wobec grupy, 

5) ustalanie zasad pracy z uczniami uzdolnionymi oraz wymagającymi szczególnej 

opieki, dostosowywanie zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej, 

6) wnioskowanie o przyznanie uczniowi nagrody lub kary, 

7) wnioskowanie o skierowanie ucznia na badania do poradni psychologiczno- 

pedagogicznej . 

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, których zadaniem jest                                 
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w szczególności: 

1) opracowywanie planów pracy wychowawczej dla danych poziomów klas, 

2) analizowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania, 

3) współpraca z pedagogiem szkolnym w sytuacjach problemowych, 

4) doskonalenie metod pracy wychowawczej z uczniami, 

5) współpraca z samorządem uczniowskim. 

3. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje 

lider powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu. 

 

§ 33 

 

1. Nauczyciele danej grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. 

2. W szkole działają następujące zespoły: 

a) edukacji wczesnoszkolnej, 

b) edukacji przedszkolnej, 

c) przedmiotów humanistycznych, 

d) przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 

e) języków obcych, 

f) wychowania fizycznego, 

g) ds. wychowawczych, 

h) ds.. ewaluacji wewnętrznej, 

i) ds. edukacji zdrowotnej. 

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

4. Cele i zadania zespołów obejmują: 

a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów  

oraz sposobów badania wyników nauczania, 

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

d) omawianie wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej, 

e) organizowanie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli, 

f) organizowanie konkursów szkolnych lub międzyszkolnych  

oraz przygotowywanie i przeprowadzanie imprez kulturalnych, prac społeczno- 

użytecznych i akcji charytatywnych, 

g) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,                  

a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

h) analizowanie efektów pracy dydaktycznej i wyciąganie wniosków do dalszej 

pracy, 

i) opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem  

do użytku w szkole oraz autorskich programów, innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych, 

j) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych i szkoleniowych. 

 

§ 34 

 

1. Zadania i obowiązki pracowników administracji: 

a) prowadzenie sekretariatu, 
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b) prowadzenie dziennika podawczego, 

c) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników, 

d) kompletowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem                       

i zwalnianiem pracowników, 

e) sporządzanie wymiarów uposażeń dla nauczycieli, pracowników administracji                     

i obsługi, 

f) sporządzanie sprawozdań statystycznych, 

g) sporządzanie dokumentacji do ZUS, 

h) prowadzenie ewidencji i przyjmowanie zwolnień lekarskich, 

i) prowadzenie dokumentacji związanej z ocenianiem i awansem zawodowym 

nauczycieli, 

j) przygotowanie wniosków do nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz prowadzenie 

ich ewidencji, 

k) sporządzanie wykazów pracowników, 

l) prowadzenie dokumentacji związanej z urlopowaniem pracowników, 

m) wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych, 

n) opracowywanie regulaminów pracowniczych, 

o) prowadzenie ewidencji uczniów oraz wypisywanie, wydawanie 

i ewidencjonowanie legitymacji szkolnych lub ich duplikatów, 

p) zakładanie arkuszy ocen, 

q) opracowywanie sprawozdań dotyczących uczniów, 

r) prowadzenie archiwum, 

s) udział w pracach inwentaryzacyjnych oraz terminowe przeprowadzanie 

inwentaryzacji, 

t) czuwanie nad prawidłową gospodarką finansową, 

u) przestrzeganie dyscypliny finansowej, opracowywanie planów finansowych i ich 

prawidłową realizację oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, 

v) wysyłanie pism urzędowych i pobieranie ich z urzędu pocztowego, 

w) prowadzenie statystyki wypadków i ich analiza, 

x) uczestniczenie w szkoleniach bhp, 

y) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów oraz niezwłoczne zawiadamianie 

dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów, 

z) przekazywanie dyrektorowi szkoły informacji o zauważonych 

nieprawidłowościach w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników. 

 

 

§ 35 

 

1. Zadania i obowiązki pracowników obsługi: 

a) dbałość o zgodny z przepisami stan techniczny obiektów, dokonywanie napraw 

i konserwacji sprzętu, urządzeń i środków dydaktycznych, 

b) zabezpieczanie pomieszczeń przed kradzieżą lub włamaniem, 

c) systematyczna dbałość o wzorową czystość obiektów szkolnych i ich otoczenia, 

d) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń szkolnych, 

e) sprzątanie pomieszczeń szkolnych, 

f) uczestniczenie w szkoleniach bhp, 
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g) udział w przeglądach obiektów szkolnych, 

h) sprawowanie nadzoru przy wejściach do szkoły, 

i) kontrolowanie uczniów przychodzących i wychodzących ze szkoły w zakresie ich 

obowiązków ustalonych w statucie szkoły (zmiana obuwia, porządek w szatni, 

korzystanie z własnych wieszaków, przechowywania obuwia w workach itp.), 

j) od godz. 700 pełnienie dyżuru przy szatni (woźna - pomoc młodszym dzieciom  

w rozbieraniu) 

k) w czasie przerw pełnienie dyżuru przy sanitariatach, obserwacja zachowań 

uczniów, w razie niewłaściwych zachowań uczniów informować o tym fakcie 

nauczyciela dyżurującego, 

l) przestrzeganie, by szatnia była otwarta tylko podczas przychodzenia uczniów  

do szkoły i wychodzenia (w tym czasie woźna kontroluje pobyt uczniów                     

w szatni) 

m)  zgłaszanie dyrektorowi/ wicedyrektorowi przebywania na terenie szkoły osób, 

których obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie, 

n) kontrolowanie zachowań uczniów przed wejściem głównym, 

o) zgłaszanie obecności osób obcych w pobliżu szkoły zagrażających 

bezpieczeństwu uczniów lub zachowujących się podejrzanie, 

p) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

q) niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie  

dla zdrowia lub życia uczniów, 

r) przekazywanie dyrektorowi szkoły informacji o zauważonych 

nieprawidłowościach w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników, 

s)  zgodnie z poleceniem dyrektora pełnienie opieki nad uczniami w czasie dowozu 

i odwozu uczniów (zgodnie z odrębnym regulaminem), 

t) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

2. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do zgłoszenia wychowawcy klasy  

lub do pedagoga,  podejrzenia dotyczącego stosowania przemocy w rodzinie ucznia.   

 

 

Rozdział 7 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 36 

 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację spośród uczniów zamieszkujących w jej obwodzie  

w oparciu o Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów 

do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych  

oraz informacji przesłanych przez organ gminy prowadzący ewidencję ludności. 

Szczególne przypadki wcześniejszego lub odroczonego przyjmowania do szkoły określa 

ustawa o systemie oświaty. 

2. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie 

zgłoszenia rodziców. 

3. Do szkoły mogą uczęszczać także uczniowie mieszkający poza obwodem działania 

szkoły – na prośbę rodziców, za zgodą dyrektora szkoły w miarę wolnych miejsc. 



36 

 

4. O przyjęciu dzieci do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły mogą uczęszczać do innych szkół na wniosek 

rodziców (prawnych opiekunów). 

6. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem 

przypadków przyjęcia uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy są 

przyjmowani z urzędu. 

7. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 3, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, 

dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

8. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły może zezwolić na pozaszkolną formę 

realizacji obowiązku szkolnego. 

9. Obowiązek szkolny dziecka regulują odrębne przepisy.  

10. Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

11. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki. 

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

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

do podjęcia nauki szkolnej. 

13. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie, jeżeli: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 (od 1 września 2017 r. art. 168 

ustawy Prawo oświatowe) oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

14. Na wniosek rodziców dyrektor może odroczyć spełnianie przez dziecko obowiązku 

szkolnego. 

15. Wniosek, o którym mowa w ust. 14, składa się w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma 

rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. 

16. Jeżeli dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła 

podstawowa, w obwodzie której mieszka, i odroczono mu spełnianie obowiązku 

szkolnego, dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, informuje 

dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, 

o odroczeniu spełniania tego obowiązku. 

17. Do wniosku, o którym mowa w ust. 14, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba 

odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, 

wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

18. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku 

umożliwiającym realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.  

19. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu 
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publicznej szkoły o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje 

dyrektor szkoły.  

20. Uczeń, o którym mowa w ust. 19, jest przyjmowany do innego typu publicznej szkoły  

na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. 

21. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu 

publicznej szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można 

przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów  

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

22. Uczeń szkoły podstawowej, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej 

z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych w szkole, z której przechodzi, a który ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły publicznej tego samego typu,  

do której przechodzi, uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być 

przyjęty do klasy programowo wyższej publicznej szkoły podstawowej. 

23. W przypadku, gdy uczeń uzyskał negatywną roczną ocenę klasyfikacyjną  

z języka obcego nowożytnego realizowanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, 

jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne, powyższego przepisu nie stosuje się. 

24. W przypadku ucznia przechodzącego ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej  

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej tego samego typu 

albo szkoły publicznej innego typu, który w szkole, z której przechodzi, nie realizował 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły,  

do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania 

treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego. Jeżeli z powodu 

rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn jest to niemożliwe,  

dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć. 

25. W przypadku  gdy uczeń w szkole, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne i uzyskał pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w oddziale 

szkoły, do której przechodzi, zajęcia te są lub będą realizowane w tym samym  

lub w węższym zakresie, uczeń jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w tych 

zajęciach.  

26. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego 

języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale 

szkoły, do której przechodzi, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu 

uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:  

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku 

szkolnego albo  

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył 

się w szkole, z której przechodzi, albo  

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, 

którego uczył się w szkole, z której przechodzi.  

Dla ucznia, o którym mowa w pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny 

zgodnie z art. 44l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44zb tej ustawy.  

27. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne 

oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 

części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 
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uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są 

przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny 

zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

28. Przepisu ust. 23 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

29. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a Ustawy. 

30. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo 

uczestniczyć w szkole w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 

zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych 

dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

31. Cofnięcie zezwolenia na odbywanie nauki poza szkołą, następuje: 

a) na wniosek rodziców; 

b) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

c) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

32. Uczniów, którzy ukończyli klasę VII lub VIII, mających co najmniej 15 lat  

i jednocześnie nierokujących ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie, 

można kierować, za zgodą ich rodziców, do szkoły przysposabiającej do pracy 

zawodowej. 

33. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych  

a) Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną 

przyczyną losową. 

b) Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich 

trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły. 

c) Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela 

wychowawca klasy na prośbę rodzica napisaną na specjalnym formularzu.  

W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę uczącego  

w danym dniu nauczyciela lub dyrektora szkoły. 

d) Uczniom opuszczającym szkołę bez wcześniejszego powiadomienia wychowawcy, 

nauczycieli uczących lub dyrektora nie przysługuje usprawiedliwienie opuszczonych 

lekcji. 

e) Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy  

na podstawie napisanego na specjalnym formularzu oświadczenia rodziców 

(prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności. (z wyjątkiem pkt. 

d). 

f) Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy napisane na specjalnym formularzu 

usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do 7 dni po ustaniu nieobecności. 

g) Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców 

powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności. 

h) Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową 

sytuacją, zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy  

(na podstawie pisemnego wniosku rodziców). 
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i)  Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko 

i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców 

(sporządzonego na specjalnym formularzu). 

j) Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach 

nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej 

sytuacji uczeń przynosi wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie od rodziców 

w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.  

k) Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych 

(pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora 

szkoły oraz wypełnienia Rejestru wyjść grupowych. 

l) Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich 

wychowanków (do 10. dnia kolejnego miesiąca). 

m) Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby 

lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału. 

n) W przypadku ucznia reprezentującego szkołę w zawodach sportowych, konkursach, 

olimpiadach itp. przyjmujemy, że uczeń jest zwolniony z zajęć lekcyjnych. W tym 

wypadku: 

1) dzień przed zwolnieniem, nauczyciel opiekujący się uczniem podczas 

zawodów, konkursów, olimpiad, itp. podaje nauczycielom uczącym listę 

uczniów reprezentujących szkołę z podaniem nazwy i szczebla zawodów, 

konkursu, olimpiady itp. 

2) na następny dzień, ten sam nauczyciel przekazuje informację wychowawcy 

klasy, czy uczeń był obecny na zawodach, konkursie, olimpiadzie itp. 

3) wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku ewentualną nieobecność ucznia 

na zawodach, konkursie czy olimpiadzie, co jest równoznaczne z jego 

nieobecnością w szkole. 

34. Zasady postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku nauki. 

a) Do 15 dnia każdego miesiąca, wychowawca klasy, składa u pedagoga szkolnego 

wykaz uczniów, którzy nie realizują obowiązku nauki.  

b) Wykaz powinien dotyczyć poprzedniego miesiąca i zawierać listę uczniów, którzy  

opuścili i nie usprawiedliwili 40% lub więcej godzin w miesiącu. 

a. W przypadku  gdy uczeń pojawi się w szkole, zostaje przez wychowawcę 

skierowany do pedagoga. Pedagog szkolny przeprowadza z nim rozmowę  

w celu ustalenia przyczyn absencji. Informuje ucznia o konsekwencjach 

nierealizowania obowiązku nauki, jednocześnie, w przypadku ustalenia 

przyczyn, udziela uczniowi wszelkiej niezbędnej pomocy. Formą takiej 

pomocy może być: rozmowa z uczniem, rozmowa z wychowawcą, rozmowa  

z rodzicami, zorganizowanie pomocy psychologa lub innego specjalisty. 

b. W przypadku  gdy uczeń nie pojawi się w szkole, wychowawca klasy 

kontaktuje się z rodzicami lub prawnymi opiekunami, ustalając termin 

przybycia do szkoły. Jeżeli rodzic nie odpowiada na wezwanie, należy go 

powiadomić telefonicznie (datę rozmowy należy wpisać do dziennika). Gdy 

telefoniczny kontakt jest niemożliwy, wychowawca wysyła przez Sekretariat 

Szkoły wezwanie do rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, podając 

termin przybycia do szkoły (termin wysłania zawiadomienia należy wpisać  

do dziennika).  

c. Gdy rodzice w ustalonym terminie przybędą do szkoły, wychowawca klasy 

informuje ich o absencji, ustalając jej przyczyny. Uświadamia rodzicom 
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odpowiedzialność, jaką ponoszą za nierealizowanie obowiązku szkolnego  

w przypadku uczniów poniżej 18 roku życia (grzywna, ograniczenie praw 

rodzicielskich). Rozmowę należy udokumentować w dzienniku (datę 

rozmowy należy wpisać do dziennika) i zawiadomić o niej pedagoga 

szkolnego. 

d. Gdy rodzice nie przybędą do szkoły w ustalonym terminie, wychowawca 

zawiadamia o tym fakcie pedagoga. Pedagog szkolny wraz z wychowawcą 

klasy sprawdza sytuację rodzinną ucznia i ustala przyczyny nieobecności 

ucznia w szkole. Informuje rodziców o konsekwencjach nierealizowania 

obowiązku nauki.  

e.  Jeżeli po rozmowie z rodzicami ucznia nie nastąpi poprawa, pedagog 

informuje policję o niedopełnieniu obowiązku nauki. W razie poprawy  uczeń 

do końca danego roku szkolnego jest kontrolowany przez pedagoga w formie 

przez niego ustalonej. 

f. W przypadku gdy rozpoznanie przez pedagoga szkolnego sytuacji rodzinnej 

ucznia nie jest możliwe, (szczególna sytuacja rodziny, inny adres 

zamieszkania lub inne) pedagog kontaktuje się z dzielnicowym danego 

regionu, który ustala sytuację rodzinną ucznia.  

g. W przypadku  gdy współpraca policji i pedagoga nie przynoszą efektu  

w postaci realizacji obowiązku nauki przez ucznia niepełnoletniego, pedagog 

szkolny lub policja zgłaszają do organu prowadzącego szkołę, niedopełnienie 

przez rodziców realizacji obowiązku nauki przez ucznia. 

h. Organ prowadzący szkołę kieruje sprawę do sądu rodzinnego. 

 

 

 

Rozdział 8 

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE  

 

§ 37 

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami  

oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym nadzór nad tym, kto 

wchodzi na teren szkoły, sprawują pracownicy obsługi oraz dyżurujący nauczyciele. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli 

dyżurujących oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, 

korzystania z szatni oraz podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem                 

w trakcie wycieczek. 

1) Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych  

za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora 

szkoły o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć. 

2) Podczas przerw dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie 

z harmonogramem dyżurów. 

3) Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie                     
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i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas 

wycieczek szkolnych kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku - sala gimnastyczna, pracownie: 

informatyki, plastyki, techniki i inne - opiekun pracowni lub inny pracownik 

odpowiedzialny za prowadzenie zajęć na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów 

z regulaminem pracowni. 

5. Budynek szkoły jest całodobowo monitorowany. Zapis z kamer wizyjnych 

przechowywany jest na dysku twardym rejestratora przez 6 dni. Dostęp do niego mają: 

dyżurujący pracownik obsługi i dyrektor szkoły. Zapis monitoringu, po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły, może zostać udostępniony policji. 

6. Szkoła na stałe współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Bochni. 

7. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania godzin wejścia i wyjścia ze szkoły. Uczeń 

zwalniany jest z zajęć lekcyjnych na podstawie pisemnego zwolnienia rodziców- 

zgodnie ze wzorem - które podpisuje wychowawca, w przypadku nieobecności 

wychowawcy - nauczyciel, z którym uczeń ma w tym dniu zajęcia, a następnie 

dyrektor/wicedyrektor szkoły. W zwolnieniu rodzic jest zobowiązany podać przyczynę 

zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia ucznia ze szkoły. 

8. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe  

pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie inny 

pracownik szkoły. 

9. Uczniów chcących skorzystać z toalety, nauczyciel zwalnia pojedynczo. 

10. W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia (jeśli stan jego na to pozwala), należy go 

skierować w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. 

11. W przypadku zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

udziela uczniowi pierwszej pomocy, zawiadamia higienistkę szkolną, 

dyrektora/wicedyrektora szkoły. 

12. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły rodziców,                    

a w razie potrzeby wzywa pogotowie ratunkowe. 

13. W szkole prowadzony jest rejestr wypadków. 

14. Uczniowie w celu pozostawienia odzieży wierzchniej korzystają z wyznaczonych szatni 

zgodnie z przydziałem na dany rok szkolny. 

15. Szatnie na czas zajęć lekcyjnych są zamykane, a klucze do nich posiada pracownik 

obsługi. 

16. Za rzeczy wartościowe, odzież pozostawioną w szatni i przedmioty porzucone przez 

ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

§ 38 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

b) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania – 

szczegółowe  zasady oceniania określone są zgodnie z odrębnymi przepisami 

w drodze regulacji dokonanych przez odpowiednie organy szkoły, 

c) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

d) poszanowania swej godności, 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

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

g) korzystania z pomocy doraźnej, 

h) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 

i) nietykalności osobistej, 

j) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

k) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem  

i w myśl obowiązujących regulaminów, 

l) korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, 

m) opieki w czasie pozalekcyjnym, o ile zaistnieje taka potrzeba, 

n) zwracania się do wychowawcy, dyrektora oraz innych nauczycieli ze swoimi 

problemami i uzyskania od nich pomocy, 

o) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach, 

p) tworzenia i pielęgnowania tradycji szkoły i zespołu klasowego, 

q) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole, 

r) wyboru rzecznika praw ucznia i korzystania z jego pomocy. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w codziennym 

życiu szkoły, 

b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły, 

c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

e) przestrzegania wewnętrznych regulaminów obowiązujących w szkole, 

f) godnego reprezentowania szkoły na konkursach, zawodach sportowych. 

g) szanowania jej pracowników i innych uczniów oraz dbania o honor i tradycje 

szkoły, otaczania opieką młodszych kolegów i służenia im pomocą, 

h) stosowania się do poleceń dyżurnych samorządu uczniowskiego, 

i) uczestniczenia w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska, 

j) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

k) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności w szkole, 

l) punktualnego i regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, na które powinien 

przychodzić nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji; 

w uzasadnionych przypadkach może przebywać na terenie szkoły, nie zakłócając 

pracy innych uczniów i nauczycieli, 

m) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów; każdy najmniejszy 

wypadek natychmiast powinien zgłaszać nauczycielowi, 

n) przestrzegania estetyki ubioru i higieny osobistej, 

o) dbania o sprzęt, pomoce naukowe i podręczniki. 

3. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do dopilnowania realizacji 

obowiązku szkolnego ucznia, śledzenia jego postępów w nauce, usprawiedliwiania 

każdej nieobecności na zajęciach w ciągu tygodnia, licząc od ostatniego dnia 

nieobecności. 

4. Zabrania się przebywania poza zajęciami w szatni i na korytarzu szkoły. Uczniowie, 

którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów 

prawnych) lub z powodu innych okoliczności, spędzają czas w świetlicy szkolnej  

lub bibliotece szkolnej. 
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5. Przebywanie na terenie budynku szkoły poza zajęciami dozwolone jest wyłącznie  

pod opieką nauczyciela. 

6. Uczeń może opuścić budynek szkoły przed zakończeniem zajęć, po zwolnieniu go  

przez nauczyciela lub dyrekcję szkoły jedynie na podstawie pisemnego zaświadczenia  

od rodziców lub opiekunów prawnych, sporządzonego na obowiązującym w szkole 

formularzu. 

7. Jeżeli uczeń samowolnie opuści budynek szkoły, odpowiedzialność za to ponoszą 

w pełni jego rodzice lub opiekunowie prawni. Opuszczone lekcje nie mogą być 

usprawiedliwione. 

8. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być 

zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu rodziców  

lub opiekunów prawnych ucznia. Do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych) 

uczeń przebywa pod opieką szkoły. 

9. Uczeń jest zobowiązany przez cały okres przebywania w szkole do noszenia zmiennego 

obuwia (na jasnej podeszwie) przez cały rok. 

10. Na teren szkoły zabrania się wprowadzania osób trzecich, bez uzgodnienia tego                   

z wychowawcą, pedagogiem lub dyrekcją szkoły. 

11. Na terenie szkoły i w jej okolicach obowiązuje zakaz palenia papierosów i e-papierosów, 

spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz ich rozprowadzania. 

12. Niedopuszczalne jest, aby uczeń używał wulgarnego słownictwa i zachowywał się 

agresywnie oraz stosował przemoc wobec innych na terenie szkoły i poza nią. 

13. Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów np. petard, 

ostrych narzędzi, laserów, itp. 

14. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej  

przed zniszczeniem i kradzieżą. 

15. W przypadku konieczności wniesienia wartościowych rzeczy na teren szkoły należy je 

zdeponować u nauczyciela. 

16. Uczniów obowiązuje zakaz filmowania, nagrywania, robienia zdjęć podczas zajęć 

dydaktycznych i przerw międzylekcyjnych bez zgody nauczyciela. 

17. Uczniów obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych. Podczas wycieczek uczniowie mogą 

korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie za zgodą opiekuna i w wyznaczonym 

przez niego czasie. 

18. W czasie przerwy uczniowie klas IV-VIII nie mogą pozostawać w sali lekcyjnej. 

Uczniowie klas młodszych mogą przebywać w sali lekcyjnej w czasie przerwy wyłącznie 

pod opieką nauczyciela. 

19. Podczas przerw obowiązuje zakaz: 

a) bezzasadnego przebywania w toaletach, 

b) opuszczania budynku szkoły bez zgody wychowawcy, 

c) przebywania na galerii oraz na schodach wejściowych, 

d) biegania, skakania w gumę, grania w piłkę na korytarzu szkolnym, 

e) uprawiania hazardu oraz innych niebezpiecznych zabaw, 

f) otwierania okien bez zgody nauczyciela dyżurującego, 

g) siadania na parapetach, 

h) zaśmiecania, brudzenia, plucia. 

20. W stołówce szkolnej mogą przebywać jedynie ci uczniowie, którzy spożywają posiłek. 

21. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny, uczniowie poruszają się po schodach 

pojedynczo, zachowując bezpieczną odległość. Pierwszeństwo mają uczniowie 
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schodzący z wyższych pięter. 

22. Uczeń jest zobowiązany do pozostawiania pomieszczeń, w których przebywa, 

w należytym porządku. Ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom 

nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, niszczenia majątku szkolnego. 

23. Wszelkie informacje wpisane przez nauczyciela lub na jego polecenie muszą być 

podpisane przez rodziców ucznia lub opiekunów prawnych i bezzwłocznie 

przedstawione nauczycielowi do wglądu. W klasach młodszych dopuszcza się 

stosowanie także innych form przekazywania rodzicom informacji o uczniu. 

24. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną 

za zniszczenia dokonane przez ich dziecko na terenie szkoły. 

25. Rodzice lub opiekunowie prawni winni konsultować się z nauczycielami lub pedagogiem 

na wywiadówkach, w wyznaczonych dniach dyżurów nauczycieli lub po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu spotkania. 

26. Uczeń, który samowolnie podczas zajęć programowych opuści teren szkoły i wraca 

w trakcie zajęć lekcyjnych, ma obowiązek zgłosić się do pedagoga szkolnego  

lub wychowawcy. Uczeń ten zostanie dopuszczony do dalszych zajęć po uzyskaniu 

zgody dyrekcji szkoły, wychowawcy lub pedagoga szkolnego. Fakt opuszczenia szkoły 

zostanie odnotowany u pedagoga lub wychowawcy. 

27. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad dotyczących stroju uczniowskiego zawartych 

w regulaminie szkoły. 

28. Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów pracowni przedmiotowych. 

29. Złamanie powyższych postanowień zostanie odnotowane i będzie miało wpływ na ocenę 

zachowania ucznia. 

30. Szczegółowe zasady obowiązujące w szkole określa regulamin szkoły. 

 

§ 39 

 

1. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają obowiązujących regulaminów i łamią 

podstawowe zasady współżycia stosuje się następujące kary: 

a) upomnienie wychowawcy klasy, 

b) nagana wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomienie rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia, 

c) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych, 

d) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz (rozgrywki sportowe, konkursy 

przedmiotowe i inne), 

e) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły, 

f) obniżenie oceny zachowania (na koniec półrocza, w którym doszło do przewinienia) 

g) karne przeniesienie do równoległej klasy, na stałe lub czasowo (1 okres). 

2. O rodzaju kary lub innej formie poprawy zachowania w zależności od przewinienia 

decyduje wychowawca i dyrektor szkoły. 

3. Jeżeli uczeń powtórnie dokonał tego samego przewinienia (zastosowana kara nie 

odniosła skutku), ocena zachowania zostaje obniżona do oceny nieodpowiedniej  

lub nagannej. 

4. Ocena zachowania może być także obniżona do nieodpowiedniej lub nagannej  

w następujących przypadkach: 

1) niszczenie mienia szkolnego i wandalizm, 

2) szerzenie patologii społecznej, 

3) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, 
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4) kradzież mienia szkolnego lub prywatnego, 

5) naruszanie nietykalności osobistej kolegów lub pracowników szkoły, 

6) zachowania demoralizujące: arogancja, wulgarność, itp. 

7) picie alkoholu, palenie papierosów lub e-papierosów, używanie narkotyków i innych 

środków odurzających, m.in. dopalaczy. 

5. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia o wymierzonej karze. 

6. Od wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem samorządu 

uczniowskiego, rzecznika praw ucznia, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły 

w terminie nieprzekraczającym trzech dni od daty jej wyznaczenia. 

7. Dyrektor szkoły rozstrzyga odwołanie w terminie 14 dni od daty jego złożenia 

i powiadamia zainteresowane strony w formie pisemnej o swojej decyzji. 

8. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

9. Dyrektor szkoły może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem                 

o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach, gdy uczeń: 

a) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły, 

b) otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą 

pożądanych efektów, 

c) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu 

lub życiu innych uczniów, 

d) dopuszcza się czynów niezgodnych z prawem, np. kradzieże, wymuszenia, 

zastraszanie. 

10. Wobec uczniów nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność 

osobistą. 

 

§ 40 

 

1. Szkoła stosuje system nagród i wyróżnień dla uczniów i rodziców. 

2. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

b) wzorową postawę, 

c) wybitne osiągnięcia, 

d) wzorową frekwencję, 

e) dzielność i odwagę. 

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu 

uczniowskiego, rady rodziców, pracowników szkoły i in. po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. 

4. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

a) pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej, 

b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkoły, 

c) dyplom uznania, 

d) nagroda książkowa lub rzeczowa, 

e) list pochwalny lub gratulacyjny skierowany do rodziców, 

f) wpis na szkolnej stronie  internetowej, 

g) wpis do kroniki szkoły. 

5. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez radę rodziców. 

6. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie                                      

z uzasadnieniem w terminie 2 dni od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje sprawę                                  
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w terminie 7 dni; może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.  

7.   Szkoła przyznaje wyróżnienia i nagrody uczniom, którzy uzyskali średnią ocen co 

najmniej 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. 

 

 

Rozdział 9 

 

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA  

 

§ 41 

 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej  w Mikluszowicach 

określają warunki, które  mają wpływać na podwyższanie jakości oceniania w naszej 

szkole. Aby to było możliwe, do jego budowania włącza się cała społeczność szkolna. 

Ocenianie pomaga wszystkim partnerom zaangażowanym w procesie nauczania-uczenia 

się określać efektywność i skuteczność kształcenia, dotyczy więc nie tylko ucznia, ale 

również nauczyciela. Taka sytuacja oceniania pozwala traktować je jako element 

wspierający i wspomagający proces edukacji szkolnej. 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania opracowano w oparciu o: 

a) Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1327); 

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 22 lutego 2019  r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy  w szkołach 

publicznych  (Dz. U. z 2019  r. poz. 373.); 

c) podstawę programową; 

d) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

e) stan wiedzy pedagogicznej nauczycieli. 

 

§ 42 

 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania realizują następujące cele: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  

oraz o postępach w tym zakresie; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju i jego 

wspieranie; 

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

e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

g) wspieranie rozwoju ucznia; 

h) wspomaganie procesu kształcenia. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opierają się na: 

a) jawności; 

b) obiektywności; 

c) systematyczności; 

d) dokumentowaniu informacji o uczniu; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6


47 

 

e) różnicowaniu wymagań; 

f) różnorodności metod sprawdzania; 

g) częstotliwości; 

h) wzmacniania pozytywnego; 

i) komunikowania o wynikach; 

j) higieny umysłowej ucznia; 

k) odpowiedzialności; 

l) otwartości; 

m) dostępności. 

 

 

§ 43 

 

1. Przedmiotowe zasady oceniania  zawierają: 

a) przedmiotowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie; 

b) własne sposoby sprawdzania osiągnięć dydaktycznych uczniów (formy sprawdzania 

osiągnięć, częstotliwość oceniania, narzędzia, zasady przeprowadzania sprawdzianów        

i prac kontrolnych); 

c) sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych i zespołowych 

osiągnięciach uczniów. 

2. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego jest zobowiązany poinformować uczniów  

i rodziców lub opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych  

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania 

osiągnięć uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna 

ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Fakt 

przekazania informacji nauczyciel dokumentuje odpowiednim zapisem w dzienniku. 

 

§ 44 

 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania. 

 

§ 45 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

b) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez  nauczycieli   

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do: 

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 
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3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania 

przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków 

określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się na podstawie odrębnych przepisów (art. 

12 ust. 2 Ustawy). 

5. Przy ustalaniu ocen z wf oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie 

ćwiczeń należy wziąć pod uwagę także jego systematyczny udział w zajęciach  

oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej. 

6. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

a) bieżące; 

b) klasyfikacyjne: 

- śródroczne i roczne, 

- końcowe. 

7. W klasach I - III ocenianie bieżące osiągnięć i postępów w edukacji odnotowuje się  

za pomocą punktów w skali od 1 do 6: 

a) 1 punkt (osiągnięcia i postępy minimalne), 

b) 2 punkty (osiągnięcia i postępy niewielkie), 

c) 3 punkty (osiągnięcia i postępy wystarczające), 

d) 4 punkty (osiągnięcia i postępy dobre), 

e) 5 punktów (osiągnięcia i postępy bardzo dobre), 

f) 6 punktów (osiągnięcia i postępy doskonałe). 

8. W klasach I - III nauczyciel wystawia ocenę śródroczną w oparciu o bieżącą rejestrację 

postępów ucznia. 

9. W klasach I - III ocenianie roczne ma charakter opisowy. 

10. Postępy uczniów w klasach IV – VIII dokumentowane są w skali 1 – 6: 

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 

11. Oceny bieżące mogą być uzupełniane plusami i minusami. 

12. Ocenę śródroczną oraz roczną wpisuje się w pełnym brzmieniu bez plusów i minusów. 

13. W przypadku realizacji jednej godziny zajęć edukacyjnych w tygodniu liczba ocen 

wystawionych uczniowi w ciągu półrocza powinna być co najmniej dwukrotnie większa 

od liczby godzin przypadających na realizację tego przedmiotu. 

14. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.  

15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,  

do średniej ocen wlicza się też roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Ocena klasyfikacyjna 

końcoworoczna (okresowa) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu  

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

16. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 

1b Ustawy. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
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16. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  a także śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

 

§ 46 

 

1. W klasie III - pod koniec roku szkolnego - przeprowadza się diagnozę umiejętności  

i wiadomości uczniów po pierwszym etapie edukacji. 

2. Sprawdziany pisemne są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. W ciągu tygodnia można zaplanować maksymalnie 3 sprawdziany pisemne, a w ciągu 

dnia  - 1. 

 

§ 47 

 

1. Każda ocena jest jawna dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych). 

2. O wynikach uczniów rodzice (opiekunowie prawni) są informowani: 

a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

b) przez wpis bieżący do zeszytu, 

c) na zebraniach, spotkaniach konsultacyjnych według ustalonego harmonogramu, 

d) w wyjątkowych sytuacjach (określonych w WZO) dotyczących wyników w nauce  

i zachowaniu wychowawca kontaktuje się telefonicznie lub pisemnie z rodzicami 

ucznia lub jego opiekunami. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) otrzymują do wglądu w szkole. 

4. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

ocenę powinien ją uzasadnić. 

5. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego,  egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

6. W przypadku udzielania rodzicowi (prawnemu opiekunowi) informacji o dziecku 

w rozmowie indywidualnej (poza zebraniem z rodzicami) potwierdzeniem jest wpis  

w dzienniku lekcyjnym wraz z podpisem rodzica (prawnego opiekuna).  

 

 

§ 48 

 

1. W klasach I – III obowiązuje ocena opisowa zachowania. 

2. Ocenę zachowania w klasach I - III odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym za pomocą 

skali literowej: 

a) W- wzorowe, 

b) Z - zadowalające, 

c) P- wymaga poprawy. 

 

§ 49 

 



50 

 

1. W klasach IV – VIII obowiązuje system oceny zachowania wg następującej skali: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 

2.  Szczegółowe kryteria oceny zachowania podane są w regulaminie oceniania zachowania. 

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi  

z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

6. Śródroczną oraz roczną ocenę zachowania wpisuje się w pełnym brzmieniu. 

 

 

 

 

§ 50 

 

1. O przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannym  

i nieodpowiednim zachowaniu uczniowie i rodzice (opiekunowie prawni) są informowani 

przez wychowawcę miesiąc przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej 

(uczniowie – ustnie, rodzice – za pośrednictwem dziennika elektronicznego).  

2. Po I półroczu na zebraniu informacyjnym rodzice (opiekunowie) ucznia otrzymują 

pisemną informację o ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie 

zachowania. 

3. O przewidywanych końcoworocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania 

rodzice (opiekunowie prawni) są informowani przez wychowawcę na tydzień  

przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej (uczniowie – ustnie, rodzice - za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego).  

 

§ 51 

 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną 

roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, to w terminie do 7 

dni od powiadomienia  o ustalonej ocenie mogą złożyć u dyrektora szkoły podanie  

(z uzasadnieniem) o umożliwienie podwyższania oceny. 

2. Aby uczeń mógł poprawiać ocenę z zajęć edukacyjnych, musi spełnić następujące 

 warunki: 

 w trakcie roku szkolnego na bieżąco poprawiał oceny niedostateczne  

ze sprawdzianów; 

 z tytułu usprawiedliwionej nieobecności  uregulował w terminie wszystkie zaległości; 

 posiada własny zeszyt ze wszystkimi wymaganymi przez nauczyciela notatkami  

oraz  wykonanymi zadaniami domowymi; 

 prezentuje pozytywną postawę ucznia i stosunek do obowiązków szkolnych. 
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3. Nauczyciel danego przedmiotu sprawdza i potwierdza podpisem czy uczeń spełnia 

wymagania dające mu prawo poprawiania oceny przewidywanej. Uczniowi, który spełnia 

te warunki  przysługuje prawo do poprawy tej oceny o jeden stopień. 

4. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (od wpłynięcia wniosku lub podania 

do sekretariatu) informuje na piśmie rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

o wyznaczeniu terminu oraz miejscu sprawdzianu. 

5. Aby poprawić ocenę, uczeń musi przystąpić do egzaminu sprawdzającego wiadomości  

i umiejętności w formie pisemnej i ustnej, obejmującego zakres materiału z całego roku 

szkolnego. Ostateczna ocena nie może być niższa niż proponowana. W przypadku 

muzyki, plastyki, techniki, informatyki mogą być również zadania praktyczne, – 

sprawdzian z zajęć wychowania fizycznego ma formę przede wszystkim ćwiczeń 

praktycznych. 

6. Sprawdzenia wiedzy i umiejętności dokonuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  

w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych  

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian, oceniony jest zgodnie  

z przedmiotowym systemem oceniania. 

7. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół, który wraz  

z pisemnymi pracami i zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach dołącza się  

do arkusza ocen ucznia. 

8. Ocenę uzyskaną przez ucznia uznaje się za ostateczną przewidywaną roczną ocenę 

klasyfikacyjną. 

 

 

§ 52 

 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną 

roczną oceną zachowania, to w terminie do 3 dni od powiadomienia  o ustalonej  

przez wychowawcę ocenie zachowania mogą złożyć do wychowawcy pisemny 

wniosek  (z uzasadnieniem) o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania. 

2. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę zachowania niż przewidywana: 

a) rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwili w terminie wszystkie nieobecności  

na zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym, 

b) uczeń wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez szkołę, 

c) uczeń wykazał się wyróżniającą postawą w respektowaniu zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych, 

d) uczeń spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega, ujęte w Wewnątrzszkolnym 

systemie oceniania. 

3. Wychowawca uzgadnia z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia termin rozmowy 

wyjaśniającej. 

4. Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

5. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do 

rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o podwyższenie oceny 

zachowania. 

6. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: 

przedstawiciela rady pedagogicznej, pedagoga, rodzica/opiekuna prawnego danego 

ucznia, przedstawiciela samorządu klasowego. 
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7. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod 

uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia. 

8. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić protokół, który 

zawiera: termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, uzasadnienie 

decyzji co do podwyższenia lub pozostawienia oceny z zachowania, podpisy osób 

biorących udział w rozmowie. 

9. Protokół zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. 

10. Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna. 

 

 

§ 53 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż  

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

3. Zastrzeżenia powinny zostać sformułowane w formie pisemnej. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 

i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  

w przypadku równej liczby głosów - decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

4) pedagog, 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

6) przedstawiciel rady rodziców. 

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) wynik głosowania, 
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4) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Wyjątek stanowi ocena niedostateczna 

z zajęć edukacyjnych. Może być ona zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 54 

 

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku 

końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w danym roku szkolnym. 

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

5. W ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego rodzic może zgłosić 

zastrzeżenia dotyczące oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku tego egzaminu. 

 

 

§ 55 

 

1. Szczegółową organizację, przebieg i dokumentowanie egzaminów poprawkowych 

określają odrębne przepisy. 

 

§ 56 

 

1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są - zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania - realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 57 

 

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 przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej  

lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
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6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

8. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,                                           

z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n Ustawy. 

9. Szczegółową organizację, przebieg i dokumentowanie egzaminów klasyfikacyjnych 

określają odrębne przepisy. 

 

 

§ 58 

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję  

do klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek 

wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej  

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju  

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

 

 

§ 59 

 

1. O promowaniu do klasy programowo wyższej/ukończeniu szkoły przez 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada 

pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

2. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie  

w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany  

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

 

 

 

§ 60 

 

 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-08-2015&qplikid=1#P1A6
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celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

1. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych celującą ocenę końcową.  

 

 

§ 61 

 

1. Uczeń klas IV – VIII otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły  

z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wraz 

religią lub etyką lub dodatkowymi zajęciami, na które w ciągu roku uczęszczał,  

co najmniej 4,75 oraz ocenę bardzo dobrą z zachowania. 

2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał  

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe  

od oceny niedostatecznej. 

3. Kryteria oceniania są jednakowe dla wszystkich uczniów danej klasy, z wyjątkiem tych 

uczniów, względem których orzeczono obniżenie wymagań edukacyjnych. 

4. Wewnątrzszkolne zasady oceniania są dostępne dla nauczycieli, rodziców i uczniów 

w bibliotece szkolnej oraz w dokumentacji dyrektora szkoły (Statut Szkoły, 

Przedmiotowe Zasady Oceniania). 

 

 

 § 62 

 

1. Wymagania i standardy zewnętrzne obowiązujące szkołę opracowują komisje 

egzaminacyjne. 

2. Ewaluacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania dokonuje się raz w roku (w czerwcu),  

a wnioski są wykorzystywane do doskonalenia oceniania.  

3. Cała dokumentacja dotycząca ewaluacji znajduje się u Dyrektora szkoły. 

 

         § 63 

 

1. Sprawy nieujęte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania reguluje Rozporządzenie 

Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015  r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy   

w szkołach publicznych  (Dz. U. z 2015  r., poz.843.). 

 

 

 

 

 

 

  

Rozdział 10 

Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników 
 

§ 64 
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1. Programy nauczania i podręczniki dla klas nauczania zintegrowanego oraz klas IV-VIII  

spośród zatwierdzonych przez MEN wybiera zespół nauczycieli uczących danego 

przedmiotu, uwzględniając: 

a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów; 

b) jakość wykonania książki, umożliwiającą kontynuowanie z niej nauki przez kilka 

lat; 

c) ewentualna obudowa dydaktyczna (płyty, kasety, pomoce itp.); 

d) aspekt finansowy; 

e) opinię Rady Rodziców. 

2. Zestaw podręczników opiniuje Rada Pedagogiczna do końca czerwca każdego roku. 

3. Do 30 czerwca Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw 

podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 § 65 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność szkoły, 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. 

 

§ 66 

 

1. Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny obejmujący: 

a. ślubowanie uczniów klas I; 

b. święto Patrona Szkoły, obchodzone w dniu 16 października; 

c. uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły. 

2. Szkoła posiada sztandar, wyprowadzany w czasie ważnych uroczystości państwowych, 

kościelnych i akademii. 

3. W szkole znajduje się kącik Patrona – Jana Pawła II. 

4. Prowadzona jest kronika szkoły. 

5. Szkoła posiada własny hymn, monografię szkoły, folder informacyjno-reklamowy. 

 

§ 67 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mikluszowicach posiada: 

 patrona, 

 hymn, 

 sztandar. 

1. Patronem szkoły jest Jan Paweł II. 

2. Dzień Patrona Jana Pawła II obchodzony jest 16 października – dzień wyboru Karola 

Wojtyły na Stolicę Piotrową (jeśli dzień 16 października jest dniem wolnym od zajęć, to 

Święto Szkoły będzie miało miejsce w innym terminie). 

3. Miejscem otoczonym szczególną czcią jest pomnik Jana Pawła II (znajdujący się przed 
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budynkiem szkoły). 

4. W ciągu całego roku w planie wychowawczym szkoły i planach realizacji godzin 

wychowawczych umieszczone są działania na rzecz pracy związanej z Patronem. 

5. W każdym roku szkolnym przygotowywany jest konkurs (np. historyczny, plastyczny, 

recytatorski) związany z Patronem. 

6. Na korytarzach szkolnych urządzone są Kąciki Patrona. 

7. Szkoła posiada hymn szkoły, do którego tekst napisała Elżbieta Romańczuk, a muzykę 

skomponował Radosław Brydniak. 

 

Każdy ma swoje miejsce na ziemi, 

Jak każdy ptak swoje gniazdo, 

Swoje korzenie, góry, obłoki, 

I swoją szczęśliwą gwiazdę. 

 

Ref. Tutaj nam szumi prastary dąb, 

W piaszczystym pagórze zaklęty, 

Tutaj co krok kłaniają się nam 

Wszyscy przydrożni święci. 

 

Tu się uczymy każdego dnia 

Żyć mądrze i pięknie kochać, 

Więc w górę serca, śmiało do gwiazd, 

Hen, ku obłokom szybować! 

 

Znam tutaj każdą najmniejszą ścieżkę, 

I każdy kamień tu kocham. 

To moje gniazdo, ziemia – kolebka, 

Tutaj jest moja OPOKA. 

 

Ref. Tutaj nam szumi prastary dąb, 

W piaszczystym pagórze zaklęty, 

Tutaj co krok kłaniają się nam 

Wszyscy przydrożni święci. 

 

Czeka już na nas szeroki świat, 

A dobry Bóg czuwa w niebie. 

Więc śmiało w przyszłość i w górę serca! 

Wypłyń, wypłyń na głębię! 

 



58 

 

8. Hymn śpiewa się w postawie na baczność. 

9. Sztandar szkoły jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe 

środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi.  

10. Sztandar jest przechowywany w gablocie okolicznościowej w Kącikach Patrona. W tym 

samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.  

11. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie  

i godni tego zaszczytu.  

Skład pocztu sztandarowego:  

- chorąży: jeden uczeń,  

- asysta: dwie uczennice.  

Drugi skład pocztu sztandarowego:  

- chorąży: jeden uczeń,  

- asysta: dwie uczennice.  

Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna pocztu sztandarowego  

i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną. Uczniowie wybierani są z osób mających co 

najmniej bardzo dobre zachowanie.  

12. Opiekuna pocztu sztandarowego wyznacza dyrektor.  

13. Decyzją Rady Pedagogicznej, na wniosek opiekuna, uczniowie mogą być odwołani ze 

składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru. 

14. Insygnia pocztu sztandarowego to:  

- biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię,  

- białe rękawiczki.  

15. Uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani 

odświętnie:  

- chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie (garnitur),  

- dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice (żakiet).  

16. Sztandar jest wprowadzony do sali na początku uroczystości i opuszcza miejsce 

uroczystości przed częścią artystyczną. 

 

Elementem ceremoniału szkoły jest ślubowanie. 

1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy - 

uczniowie, nauczyciele i goście, stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych 

podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma 

uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania 

dwoma palcami, natomiast przedstawiciele klas powtarzają za Dyrektorem Szkoły rotę 

przysięgi. Po zakończeniu ślubowania wszyscy kończą słowem:  

Ślubujemy.  

 

Rota przysięgi:  

Ślubuję uroczyście,  

będę starał się być dobrym i uczciwym,  

będę strzegł dobrego imienia szkoły, 

będę szanował swoich nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów,  

będę uczył się pilnie,  

będę kochał swoją Ojczyznę,  

będę z godnością nosić zaszczytne miano ucznia Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach; 

Ślubujemy! 
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2. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie. 

Wszyscy zgromadzeni stoją w postawie zasadniczej. Do sztandaru podchodzą uczniowie 

klas ósmych. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma 

palcami i powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa przysięgi. 

 

Rota ślubowania absolwentów:  

My, Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach, Tobie, Szkoło 

ślubujemy:  

- wiernie strzec Twojego dobrego imienia;  

- dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię;  

- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Mikluszowicach;  

- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym swoim 

życiu;  

- zawsze pracować sumiennie i uczciwie;  

- czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju.  

Ślubujemy!  

 

 

 

 

§ 68 

 

STAŁE UROCZYSTOŚCI  

1. Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą:  

- rozpoczęcie roku szkolnego (1 IX),  

- Dzień Patrona Szkoły (16 X),  

- Święto Odzyskania Niepodległości (11 XI); ,  

- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3 V),  

- zakończenie roku szkolnego (VI).  

2. Na uroczystościach obecny jest sztandar, który może brać udział w innych stosownych 

świętach, np. rocznicowych, Mszach św. i in.  

3. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi, a w święta rocznicowe związane 

z osobą Patrona również flagami papieskimi.  

 

 

§ 69 

 

1. Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcją kancelaryjną                   

rozporządzeniami MEN. 

2. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydania świadectw i ich 

duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami w archiwum szkolnym. 

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

 

§ 70 

  

1. Wpisów do arkuszy ocen dokonuje wychowawca lub inny wybrany nauczyciel. 
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2. Wniosek dotyczący zmian w statucie może złożyć każda osoba należąca do społeczności 

szkolnej. Wniosek rozpatruje rada pedagogiczna Szkoły i może on być powodem 

do dokonania zmian w statucie. 

3. Wszelkie zmiany wprowadza się do Statutu w formie uchwały Rady Pedagogicznej. 

4. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady Pedagogicznej  

po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną. 

6. Traci moc statut zatwierdzony do realizacji dnia  14.09.2020 r.  

 

§ 71 

 

1. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna. 

2. Dyrektor każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu. 

3. Znowelizowany Statut w powyższym brzmieniu został wprowadzony uchwałą przez 

Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 27.08.2021r.  

                                                                                                                    

 


