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ROZDZIAŁ 1 
NAZWA I TYP SZKOŁY 

§ 1 
1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa imienia majora Henryka Sucharskiego. 
2. Siedzibą szkoły jest obiekt położony w Osieku nad Wisłą przy ul. Leśnej 1. 
3. Szkoła jest szkołą publiczną i  wchodzi w skład Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą. 
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Obrowo mająca siedzibę w Urzędzie Gminy w 

Obrowie ul. Lipowa 27, 87-126 Obrowo. 
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty. 
6. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole należy przez to rozumieć ośmioletnią Szkołę 

Podstawową imienia majora Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą. 
7. Nazwa szkoły używana jest z wykorzystaniem skrótów – Szkoła Podstawowa im. mjra 

Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą. 
8. Szkoła jest jednostką budżetową. 
9. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.  
10. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat i obejmuje klasy I – VIII. 
11. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą 

kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz 
możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach 
określonych odrębnymi przepisami. 

12. Szkoła może brać udział w realizacji zewnętrznych projektów, które wspomagają rozwój 
ucznia. 

13. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

14. W szkole organizowane są oddziały ogólnodostępne, integracyjne i edukacyjno – 
terapeutyczne. 

15. W oddziałach edukacji wczesnoszkolnej nauczanie może odbywać się na dwie zmiany. 
 

§ 2 
1. Szkoła używa trzech pieczęci urzędowych: 

Szkoła Podstawowa  
im. mjra Henryka Sucharskiego 
w Osieku nad Wisłą 
ul. Leśna 1 
87-125 Osiek nad Wisłą  
tel.  56 678 65 29  

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą 
ul. Leśna 1 
87-125 Osiek nad Wisłą  
tel.  56 678 65 29  

stemple okrągłe: 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO 
a. duży - stosowany do pieczętowania świadectw szkolnych, 
b. mały - stosowany do pieczętowania legitymacji szkolnych. 

2. Tablica urzędowa o treści: Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego 
w Osieku nad Wisłą umieszczona jest przy wejściu głównym do budynku. 

3. Ilekroć mowa w statucie jest o: 
1) szkole – należy rozumieć przez to Szkołę Podstawową im. mjra H. Sucharskiego w Osieku 

nad Wisłą; 
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2) zespole – należy rozumieć przez to Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą; 
3) dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Osieku nad Wisła; 
4) radzie Pedagogicznej – należy rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej 

im. mjra H. Sucharskiego w Osieku nad Wisłą; 
5) radzie rodziców – należy przez to rozumieć delegatów rodziców z poszczególnych 

oddziałów; 
6) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. 

mjra H. Sucharskiego w Osieku nad Wisłą; 
7) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Osieku nad Wisłą;. 
 

ROZDZIAŁ 2 
CELE I ZADANIA  SZKOŁY 

 
§ 3 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie o systemie 
oświaty Prawo Oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, a 
także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym – dostosowanym do potrzeb 
rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. 
1. Główne cele szkoły to: 
1) prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia zakresu 

kształcenia ogólnego, 
2) prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: 

a. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w 
ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1, 

b. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 

c. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnościami, 
d. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
e. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

3) prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania religii/etyki oraz wychowania do 
życia w rodzinie, jako formy działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły; 
organizowane są one w trybie określonym w odpowiednich przepisach przez Dyrektora 
szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i 
rady rodziców, 

4) szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w punkcie 1-3 zajęcia edukacyjne, 
5) zajęcia wymienione mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

 
§ 4 

1. Zadania szkoły: 
1) Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej. 
2) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego profilu kształcenia, w 

sposób samodzielny lub przy współudziale pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego, 
wychowawcy i rodziców. 

3) Umożliwia realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego na I i II etapie 
edukacyjnym, dopasowując ją do możliwości uczniów i potrzeb środowiska poprzez: 

a. odnalezienie harmonii i równowagi wewnętrznej (życie w zgodzie z samym sobą), 
b. współistnienie z przyrodniczym środowiskiem naszej planety, 
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c. efektywne współdziałanie w ramach różnego rodzaju grup i wspólnot, 
d. korzystanie z zasobów informacyjnych naszej cywilizacji, 
e. dystrybucję i przechowywanie zasobów podręczników i ćwiczeń. 

4) Rozwija najważniejsze umiejętności w ramach kształcenia ogólnego, czyli: 
a. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych 

nowożytnych, 
b. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także 

kształcenie myślenia matematycznego, 
c. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczną analizę oraz wykorzystanie informacji z 

różnych źródeł, 
d. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 
programowanie, 

e. rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych, 
f. pracę w zespole i społeczną aktywność, 
g. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

5) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej, 
koncentrując się na: 

a. wprowadzaniu uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywaniu wzorców 
postępowania i budowaniu relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 
rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele), 

b. wzmacnianiu poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 
regionalnej i etnicznej, 

c. formowaniu u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 
innych osób, 

d. rozwijaniu kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i 
przedsiębiorczość, 

e. rozwijaniu umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 
argumentowania i wnioskowania, 

f. ukazywaniu wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 
g. rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 
h. wyposażeniu uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 
zrozumieć świat, 

i. wspieraniu ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 
dalszej edukacji 

j. wszechstronnym rozwoju osobowym ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz 
zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

k. kształtowaniu postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

l. zachęcaniu do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 

m. ukierunkowaniu ucznia ku wartościom. 
6) Umożliwia uzupełnianie braków poprzez zajęcia wyrównawcze, a także rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne organizowane w miarę 
możliwości finansowych szkoły, ukończenie szkoły w skróconym terminie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 



Statut Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Osieku n/Wisłą 

6 

 

7) Prawa człowieka, dziecka i ucznia zapisane są w następujących aktach prawnych: 
a. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjętej 10 grudnia 1948 roku, 
b. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalonej przez ONZ 20 listopada 1999 roku, 
c. Ustawa o systemie oświaty, 
d. Ustawa o systemie oświaty Prawo Oświatowe. 

8) W czasie całego cyklu kształcenia dokonuje analizy rozwoju psychofizycznego ucznia w 
celu udzielenia mu pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie szkoły bądź 
wskazania dróg szukania pomocy w innych instytucjach. 

9) Umożliwia kształcenie uczniom niepełnosprawnym, o ile pozwalają na to warunki 
techniczne budynku i brak jest wskazań do kształcenia w placówce specjalnej. 

10) Wspomaga wychowawczą rolę rodziców. 
11) Zapewnia, w miarę posiadanych środków, opiekę i pomoc materialną uczniom 

pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 
12) Współdziała ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami, Urzędem Gminy w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole. 
13) Kształtuje i rozwija u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu, społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 
kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie 
inicjatyw i pracy zespołowej. 

14) Kształtuje postawę obywatelską, poszanowanie dziedzictwa kulturowego - tradycji i 
kultury narodowej, a także postawę poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

15) Stwarza warunki do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów. 

16) Egzekwuje obowiązek szkolny w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 

17) Dokumentuje proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

 
§ 5 

1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez: 
1) szkolny zestaw programów nauczania, odrębny dla szkoły podstawowej i oddziałów 

przedszkolnych, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność 
szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie treści działania o 
charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb środowiska; 

3) Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania. 
 

§ 6 
1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo- 

Profilaktycznym. 
2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli 

wskazanych przez Dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, a następnie przedstawiany 
Radzie Rodziców. 

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się na cykl edukacyjny po dokonanej 
diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców , 
z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 
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4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest uchwalany przez Radę Rodziców w 
porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o 
Programie Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę 
Rodziców. 

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo- 
Profilaktycznego, 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. 

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z 
uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 
wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia, w miarę możliwości, zachowanie ciągłości 
pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy, w rozbiciu na klasy I-III i IV-
VIII. 

8. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny 
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny 
uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy. 

 
§ 7 

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 
1) realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów, 
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy, np. we 

współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i 
rodziny, 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między 
rówieśnikami, 

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia, prowadzenie profilaktyki uzależnień. 
 

§ 8 
1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną: 

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 
a. organizowanie spotkań Dyrekcji szkoły i wychowawcami z nowo przyjętymi 

uczniami i ich rodzicami, 
b. organizacje spotkania integracyjnego z wychowawcą klasy, 
c. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku 

szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego 
zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych, 

d. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez 
pedagoga, 

e. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, 
wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji, 

f. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 
g. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, 
h. organizowanie, w porozumieniu z organem prowadzącym, nauczania 

indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 
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2. Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 
rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący. 
1) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 

a. umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku 
nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

b. objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, 
c. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do 

możliwości i potrzeb ucznia, 
d. rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych, 
e. wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów, 
f. indywidualizację procesu nauczania. 

2) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez: 
a. objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
b. realizację zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP, 
c. indywidualizację procesu nauczania. 

 
§ 9 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę, poprzez: 
1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas 

zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczycieli 
prowadzących te zajęcia, 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z regulaminem przerw i harmonogramem 
dyżurów; harmonogram dyżurów opracowuje wicedyrektor szkoły lub wyznaczony 
nauczyciel,  

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w 
poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączenie w 
kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, 
których program tego wymaga, 

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na przedmiotach wymagających 
podziału na grupy, 

5) obciążanie uczniów ćwiczeniami domowymi zgodnie z zasadami higieny, 
6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, 
7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami, 
8) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym, 
9) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli 
obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku, 

10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji, 
11) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały, 
12) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię, 
13) ogrodzenie terenu szkoły, 
14) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń gospodarczych, 
15) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w 

tym uczniów niepełnosprawnych, 
16) przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych i innych form rekreacji poza 
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szkołą, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
17) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
18) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów 

chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych 
substancji i preparatów, 

19) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 
poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 
przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, 

20) zapewnienie możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, logopedy i 
pielęgniarki (zgodnie z umową UG z Ośrodkiem Zdrowia). 

2. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania 
swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem ucznia i troszczyć się o 
jego bezpieczny pobyt w szkole. 

 
§ 10 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i 

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 
zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły. 
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają w szkole nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog, logopeda, doradca zawodowy i terapeuci pedagogiczni. 
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów, 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
4) innymi szkołami, 
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z 
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i terapeutów, a także w formie: 
1) zajęć rozwijających zainteresowań i talentów uczniów 
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 
8. Koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie jest jej wychowawca. 
9. Koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest wicedyrektor i 

pedagog szkolny. 
10. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą wnioskować: 

1) rodzice/prawni opiekunowie ucznia, 
2) uczeń, 
3) poradnia psychologiczno – pedagogiczna, 
4) dyrektor szkoły, 
5) pielęgniarka szkolna, 
6) pracownik socjalny, 
7) asystent rodziny, 
8) kurator sądowy, 
9) nauczyciel/wychowawca ucznia, 
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10) pomoc nauczyciela/nauczyciel wspomagający. 
 

§ 11 
1. Nauczyciele, wychowawcy: 

1) rozpoznają indywidualne potrzeby ucznia podczas: 
a. bieżącej pracy dydaktycznej oraz wychowawczej, 
b. specjalistycznych badań prowadzonych w szkole, 
c. specjalistycznych badań prowadzonych w poradni psychologicznopedagogicznej, 

2) zaspokajają indywidualne potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne podczas bieżącej 
pracy wychowawczej oraz dydaktycznej, jak również indywidualnych zajęć 
specjalistycznych, 

3) wspierają i rozwijają szczególne możliwości psychofizyczne ucznia uzdolnionego. 
2. Rozpoznawanie potrzeb ucznia i pomoc podczas bieżącej pracy wychowawczej oraz 

dydaktycznej odbywa się zgodnie z następująca procedurą: 
1) nauczyciel, który zauważ problemy ucznia, stara się rozpoznać ich przyczynę, zadając 

pytania, analizując dokumenty oraz wytwory ucznia, związane z jego pracą, 
2) nauczyciel próbuje pomóc uczniowi, odpowiadając na jego potrzebę, 
3) jeżeli pomoc ta w jego ocenie jest niewystarczająca i wymaga bardziej złożonych 

działań, powiadamia o problemach ucznia jego wychowawcę, który od tej pory 
koordynuje działania wspierające, 

4) wychowawca wraz z nauczycielem zgłaszającym problem ustala zakres wsparcia, jakie 
koniecznie musi być udzielane uczniowi w ramach pomocy; jeżeli uznają oni wspólnie 
taka potrzebę, wychowawca informuje o problemach ucznia innych nauczycieli, 

5) o przyznanych formach, zakresie, wymiarze oraz terminie realizacji zajęć związanych z 
udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca informuje rodziców 
ucznia. 

3. Do specjalisty zatrudnionego w szkole uczeń nie musi posiadać żadnego skierowania i 
może zgłosić się sam po poradę. 

4. Jeżeli do nauczyciela, specjalisty zatrudnionego w szkole trafia opinia 
psychologicznopedagogiczna ucznia, to przekazuje ją jego wychowawcy, który dalej 
koordynuje działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Wychowawca zapoznaje z treścią dokumentu wszystkich nauczycieli i specjalistów 
pracujących z uczniem, w wyjaśnieniu niezrozumiałych pojęć posiłkuje się wiedzą i 
doświadczeniem specjalistów zatrudnionych w szkole oraz w poradni 
psychologicznopedagogicznej. 

6. Wszyscy nauczyciele, uczący ucznia z opinią, indywidualizują pracę z nim zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w otrzymanym dokumencie. Dostosowują wymagania, metody 
oraz formy działania podczas swojej codziennej pracy z uczniem. 

7. Wychowawca w porozumieniu z innymi nauczycielami oraz specjalistami zatrudnionymi w 
szkole ustala formy, zakres, wymiar oraz terminy realizacji zajęć związanych z pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną. 

8. Jeżeli do wychowawcy, nauczyciela, specjalisty zatrudnionego w szkole trafia orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, to przekazuje je wychowawcy; wychowawca 
informuje o tym Dyrektora szkoły. 

9. Dyrektor tworzy dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, 
który składa się z wychowawcy obejmującego rolę koordynatora, nauczycieli uczących w 
klasie, do której uczęszcza uczeń oraz wybranych specjalistów 

10. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania pomocy, ich 
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okresu i wymiaru. 
11. O każdym posiedzeniu zespołu informowany jest na piśmie rodzic ucznia, może on brać w 

nim udział. 
12. Zespół spotyka się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w semestrze. 
13. Zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte 
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy i realizuje indywidualny program 
edukacyjno-terapeutyczny. 

14. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym (wrzesień i maj), dokonuje okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 
efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

15. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej oceniają 
efektywność udzielanej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających 
na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

16. Jeśli z wniosków, o których mowa w ust.15. wynika, że mimo udzielanej pomocy pp w 
szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, Dyrektor szkoły, za zgodzą rodziców 
ucznia występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i 
wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

 
§ 12 

1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z 
rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń 
poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 
składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp. 

3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami 
uczniów, biorąc pod uwagę możliwości lokalowe i organizacyjne szkoły. 

4. Na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem 
zdolnym. 

5. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 
przypadkach po śródrocznej klasyfikacji, udziela uczniowi zdolnemu zgody na 
indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki. 

6. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i 
ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką 
nauczyciela. 

 
§ 13 

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i  edukacyjnych 
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 
specjalistycznej. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
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dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 
§ 14 

1. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda  
oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, 
w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń/stronie internetowej szkoły. W szkole mogą 
być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu 
komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach 
umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla 
rodziców, zeszytach korespondencji, stronie internetowej szkoły, w szczególnych 
przypadkach telefonicznie. 

2. Wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w 
Dobrzejewicach na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 

 
§ 15 

1. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych 
w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 

2. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. 

3. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 
społecznym: 
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 
2) warunki do nauki i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz psychofizyczne uczniów, 
3) zajęcia specjalistyczne, 
4) integrację ze środowiskiem rówieśniczym, 
5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

4. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

5. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres 
nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 
1) Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w 

formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
zespołu wychowawczego danej klasy oraz zgody rodziców; 

2) Opinię, o której mowa w p. 1) sporządza się na piśmie; 
3) Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 

wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego; 
4) Wniosek o przedłużenie o rok nauki uczniowi niepełnosprawnemu składa się do 

dyrekcji szkoły nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego; do wniosku 
dołączona jest zgoda rodziców ucznia; 

5) Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do 
końca lutego w klasie III i VIII; 

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 
1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych 
dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami, psycho-emocjonalnej 
niegotowości ucznia do zmiany szkoły. 
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§ 16 
7. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, również specjalistycznej, zwalnia do końca 
etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
lub z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. 

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna. 

9. Rodzic/prawny opiekun składa do dyrektora szkoły pisemny wniosek. 
10. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka do 7 dni 

roboczych od daty wpływu wniosku. 
11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego wychowawca w 

dokumentacji przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 17 
1. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, w celu współorganizowania 
kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. 

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1: 
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz realizują z nimi i 

pozostałymi specjalistami zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, 
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z 

uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 
niedostosowaniem społecznym, 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, 
realizowanych przez nauczycieli i specjalistów, 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i 
specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w 
doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi 
społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, 

5) prowadzą zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne. 
3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz 
zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi 
nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci 
uczestniczą. 

§ 18 
1. W przypadku przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - 

uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do badania w warunkach i formie 
dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci 
niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym – w warunkach 
dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania badania do rodzaju niepełnosprawności lub 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
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ucznia polegać może w szczególności na: 
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu 

odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 
2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu, 
3) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu specjalisty z zakresu danej 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 
społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub 
pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania badania 
kompetencji do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez 
tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 
§ 19 

1. Uczeń niepełnosprawny, niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem 
społecznym, ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno– 
pedagogicznej organizowanej w szkole. 

§ 20 
1. W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o  
niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej 
zespołem. 

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca klasy jako przewodniczący zespołu, pedagog 
szkolny oraz nauczyciele specjaliści. 

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym (wrzesień i maj). Zebrania zwołuje wychowawca, co najmniej z 
jednotygodniowym wyprzedzeniem. 

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 
1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologicznopedagogicznej, 
2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia inne osoby – lekarz, psycholog, pedagog, 

logopeda lub inny specjalista. 
5. Osoby biorące udział w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole, są zobowiązane 

udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku 
ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w 
powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez 
rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu. 

6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 
indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. 
Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie 
oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, 
w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną. 

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki 
został opracowany poprzedni program. 

8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera: 
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem, 
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2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z 
tym, że w przypadku: 
a. ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 
b. ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 
c. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze 

socjoterapeutycznym, 
3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 
ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami, 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres 
współdziałania z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci, 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne ucznia oraz: 
a. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w przypadku klas VII i VIII, 
b. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej (art.47 ust.1 pkt5 ustawy Prawo 
Oświatowe), 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, 
7) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia w przypadku uczniów niepełnosprawnych, 
8) wybrane zajęcia, które realizowane są indywidualnie z uczniem lub w grupie – w 

zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, 

9) rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu 
edukacyjno– terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej 
oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię 
programu; w przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu 
Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych 
dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno– pedagogicznej oraz 
wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, 

10) nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny 
program edukacyjno–terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się 
do zaleceń zawartych w nim. 

§ 21 
1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno–pedagogicznej uczniom powierzonej 

klasy do obowiązków wychowawcy należy: 
1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne 

zdefiniowanie trudności/zdolności uczniów, 
2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów, 
3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;  

a. wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego 
rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę 
zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem 
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społecznym; sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać 
autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje; dodatkowo ma możliwość 
analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej 
udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka; może mieć 
również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do 
pogłębionej diagnozy, 

1) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 
nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie, 

2) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno– pedagogicznej 
opowiada za złożenie wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej 
formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy 
możliwych do uruchomienia w szkole, 

3) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo 
wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub 
upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz 
wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji 
kancelaryjnej, 

4) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach, 
5) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej i postępach ucznia, 
6) angażowanie rodziców w działania na rzecz swoich dzieci, 
7) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie 

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, 
8) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i 
psychologicznych oraz dokonania ewaluacji typu „in - term” – w trakcie i ewaluacji „in 
- post ” – na zakończenie, 

9) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 
emocjonalnej i behawioralnej, 

10) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 
zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań, 
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków, 
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
4) udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami, 
5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i 

psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, 
6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami, 
7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce, 
8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 

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

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 
się, 
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10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i 
efektywnego organizowania sobie pracy, 

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy 
mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, 
samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w 
nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników 
w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, 
badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie 
wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość 
zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału, 

12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 
m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, 
wyjazdów na „ zielone szkoły”, 

13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 
stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko 
zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i 
osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, 
menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru, 

14) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich 
zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom, 

15) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 
życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o 
udzielenie pomocy. 

§ 22 
1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i udzielania pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej uczniom należy: 
1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów, 
2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy 
3) świadczenie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem, 
4) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
a. posiadającego orzeczenia 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 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na 
podstawie tej opinii, 

d. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych wyżej na podstawie 
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

5) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia, 

6) dostosowywać metody pracy do sposobów uczenia się ucznia, 
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7) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy, 
8) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy, 
9) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 
10) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i 

ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania 
postępów ucznia, 

11) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 
emocjonalnej i behawioralnej, 

12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 
zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych, 

13) stosowanie oceniania wspierającego ucznia. 
 

§ 23 
1. Dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły organizuje się nauczanie indywidualne. 
2. Dyrektor szkoły ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, na podstawie 

orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno– 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zakres i czas prowadzenia zajęć nauczania 
indywidualnego. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający 
wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela Dyrektor nauczycielom zatrudnionym w 
placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 
wskazaniami w orzeczeniu, w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 
ogólnego dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego indywidualne nauczanie, po zasięgnięciu opinii 
rodziców, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści 
wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia 
oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 
8. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia – 

wydzielone miejsce w e-dzienniku. 
9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio 

z wynosi: 
1) dla uczniów klas I-III - od 6 do 8, 
2) dla uczniów klas IV- VI - od 8 do 10, 
3) dla uczniów klas VII-VIII - od 10 do 12. 

10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia 
uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego 
osobowego rozwoju oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły, dyrektor w miarę 
posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny 
stan zdrowia ucznia, umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i 
uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach 
edukacyjnych. 

11. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, 
zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego lub w formach pomocy 
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psychologicznopedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć. 
12. Na wniosek rodziców ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia 

lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do szkoły, 
Dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym 
poradnię, która wydała orzeczenie. 

§ 24 
1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. 
2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się: 

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich 
przedmiotów, 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec 
roku/semestru. 

3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 
szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie 
co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej 
klasyfikacji. 

5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z 
zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego 
roku szkolnego. 

7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 
1) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia, 
2) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 
wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 

8. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza 
do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach 
ucznia. 

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje 
program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący 
zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, 
psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 Dyrektor szkoły zasięga opinii Rady 
Pedagogicznej i publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

12. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni 
psychologiczno– pedagogicznej. 

13. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego 
programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia 
organu nadzoru pedagogicznego. 

14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny. 
15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i 

ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie 
niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie. 

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub 
do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole 
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wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie. 
17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji 
indywidualnych, 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego 
wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej 
bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z 
nauczycielem. 

18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 
godziny co dwa tygodnie 

19.  Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 
20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 
21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 
22. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia. 
23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 
24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, 

należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o 
ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w 
rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”. 

 
§ 25 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z 
powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 
1) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z gminnych ośrodków pomocy rodzinie, stypendiów, 
2) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, 
3) zwolnienia z opłat, np. tytułem ubezpieczenia. 

2. Dyrektor szkoły za pośrednictwem pedagoga szkolnego sporządza listę uczniów 
uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów z rodzin, które nie spełniają 
kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, którzy mogą  
otrzymać pomoc ze względu na sytuację materialną (sponsorzy). 

3. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 
edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 
sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

4. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 
samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej. 

5. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 
1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia, 
2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej, 
3) organizacji działań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

6. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: 
1) rodzicami, 
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, 
3) ośrodkami pomocy społecznej, 
4) organem prowadzącym, 
5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i 

młodzieży. 
7. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 
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1) ucznia, 
2) rodziców (opiekunów prawnych), 
3) nauczyciela. 

8. Pomoc materialna w szkole może być organizowana w formie: 
1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie, 
2) bezpłatnych obiadów, 
3) stypendiów socjalnych, 
4) stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne, 
5) pomocy rzeczowej lub żywnościowej, 
6) innych, w zależności od potrzeb i możliwości. 

9. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 
cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

 
§ 26 

1. Szkoła wspiera akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy nauczyciela, Koła 
Caritas, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. 

 
§ 27 

1. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, 
przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę 
Szkoły, towarzystwie ubezpieczeniowym. 

3. Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od 
następstw od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas wyjazdów 
zagranicznych.  

 
ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY 
 

§ 28 
1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców, 
4) Samorząd Uczniowski. 

§ 29 
1. Każdy z wymienionych organów w § 28 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty 
2. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te 

organy.  
3. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

 
§ 30 

1. Dyrektor szkoły: 
1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego, 
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy, 
3) jest organem nadzoru pedagogicznego, 
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, 
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 
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§ 31 
 

1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest 
bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole 
Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

 
§ 32 

1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o 
systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe. 

 
§ 33 

1. Dyrektor szkoły- zadania, kompetencje, obowiązki: 
1) Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 

a. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej 
jakości pracy; inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych 
i organizacyjnych, 
przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady 

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

c. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 
stanowiących;  

d. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i 
zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący, 

e. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, 
f. opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w 

szkole podstawowej;  
g. ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni 
nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc 
nauczyciela;  

h. opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego 
w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę 
Pedagogiczną i Radę Rodziców, 

i. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, 
j. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne 

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 
szkoły, 

k. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności 
nauczyciela, 

l. podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw 
podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku 
następnego roku szkolnego;  

m. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez 
Radę Pedagogiczną;  

2) Jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości 
podstawy programowej kształcenia ogólnego: 
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a. ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w 
szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu, 
który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia, 

b. dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;  

c. opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi 
zakupionymi z dotacji celowej, 

d. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, 
e. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo - opiekuńczej w 
szkole, 

f. udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych 
wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza 
szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;  

g. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie 
z zasadami określonymi w rozdziale 2 statutu, 

h. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie 
indywidualne na zasadach określonych w rozdziale 2 statutu szkoły; uwzględnia 
aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski z obserwacji nauczycieli, w uzgodnieniu 
z rodzicami ucznia lub z pełnoletnim uczniem, podejmuje działania umożliwiające 
kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale 
szkolnym, 

i.  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach 
określonych w rozdziale 2 statutu szkoły, 

j. występuje z wnioskiem do poradni i placówek doskonalenia nauczycieli  o 
wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów 
udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole, 

k. na wniosek rodziców ucznia ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar 
godzin odpowiednio zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, 
uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia odpowiednio podstawy 
programowej kształcenia ogólnego, 

l. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły 
dzieci; w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co 
najmniej 50 % zajęć w miesiącu, Dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w 
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;  

m. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów 
prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach, 

n. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 
przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy 
psychologicznopedagogicznej, 

o. zwalnia uczniów z zajęć wf lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, 
plastyki, zajęć technicznych, zajęć informatyki, drugiego języka w oparciu o 
odrębne przepisy; na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 
oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą 
słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z 
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orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego 
orzeczenia, 

p. występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 
podstawowej w przypadkach określonych w rozdziale 6, 

q. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej 
i religijnej uczniom, 

r. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, 
klasyfikacyjnych i sprawdzających na zasadach określonych w rozdziale 7 statutu 
szkoły; wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów, 

s. umożliwia uczniom udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i 
uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach 
edukacyjnych, 

t. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 
sprawie organizacji praktyk studenckich, 

u. organizuje i nadzoruje prawidłowym przebieg egzaminów ósmoklasistów na 
zakończenie nauki w klasie VIII szkoły podstawowej. 

3) Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 
a. opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny, 
b. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia 

zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub 
opiekuńczych, 

c. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
d. wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych 

przepisach dni wolne od zajęć, informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 
września o ustalonych dniach wolnych,  

e. odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje 
zagrożenie zdrowia uczniów, 

f. zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w 
sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie 
zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00; określone warunki 
pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora 
szkoły, 

g. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w 
szczególności należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych warunków 
pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym, 

h. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 
i. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz 

dbałości estetykę i czystość, 
j. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem 

zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, 
k. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; 

ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
l. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 

technicznego urządzeń na szkolnym boisku, 
m. za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych 

szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, 
n. organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje 

przetargowe, 
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o. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły, 
p. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 
q. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych. 
4) Dyrektor szkoły organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły 

oraz sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 
5) Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

a. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami 
szkoły, 

b. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na 
stanowiskach kierowniczych, 

c. dokonuje oceny pracy nauczycieli, 
d. dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu na stopień 

awansu zawodowego, 
e. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i 

pracownikom administracji i obsługi szkoły, 
f. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli 

i pracowników, 
g. udziela urlopów zgodnie z KN i KPA, 
h. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, 
i. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem, 
j. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, 
k. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi 

przez organ prowadzący, 
l. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
m. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach 

pracy, 
n. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do 

opiniowania i zatwierdzania, 
o. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

6) Sprawuje opiekę nad uczniami: 
a. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim, 
b. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły, 
c. organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia, 
d. opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do 

otrzymania pomocy materialnej na zakup podręczników, 
e. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki 
medycznej w szkole. 

7) Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły; 
8) Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie 

określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 
 

§ 34 
 

1. Rada Pedagogiczna – zadania, kompetencje, obowiązki. 
1) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego jest kolegialnym 

organem szkoły. 
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2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
3) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły Podstawowej mjra H. 

Sucharskiego w Osieku nad Wisłą 
4) Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do 
wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez 
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, lub pocztą elektroniczną, 
ewentualnie informacją zamieszczoną w dzienniku elektronicznym. W przypadkach 
wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może 
wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę. 

5) Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek 
obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od 
organów uprawnionych należy do przewodniczącego Rady. Każdy członek Rady 
Pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i 
zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.  

6) W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także 
brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za 
zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po 
uprzednim powiadomieniu Dyrektora szkoły.  

7) Zebrania Rady Pedagogicznej szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i 
promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 
bieżących potrzeb. 

8) Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 
a. uchwala regulamin swojej działalności, 
b. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów danej szkoły, 
c. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 
zgody rodziców, 

d. może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców 
(prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 
edukacyjne w szkolnym planie nauczania, 

e. może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie 
zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, 

f. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny, 
g. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego, 
h. podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły, 
i. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
j. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu 
k. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły. 

9) Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 
a. opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego, 
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b. wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do 
rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane 
przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

c. opiniuje wniosek do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej o zdiagnozowanie 
przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej 
opinii w trakcie nauki w szkole podstawowej, 

d. opiniuje projekt innowacji do realizacji w danej szkole, 
e. opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego. 
10) Rada Pedagogiczna szkoły oprócz powyższych uprawnień posiada w ramach 

kompetencji opiniujących: 
a. opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 
b. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 
ponadwymiarowych, 

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

d. opiniuje projekt finansowy szkoły, 
e. opiniuje wniosek o nagrodę Kuratora oświaty dla Dyrektora szkoły, 
f. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, 
wychowawcza i opiekuńcza, 

g. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora, 
h. opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy, 
i. opiniuje formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego, 
j. opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne 

stanowiska kierownicze. 
11) Rada Pedagogiczna szkoły ponadto: 

a. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu, 
b. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora 

szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole, 
c. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 
d. głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora szkoły, 
e. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 

organu prowadzącego, 
f. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli, 
g. rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach 

szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw  uczniów, 
h. ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole, 
i. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora 

szkoły, 
j. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od 

oceny pracy, 
k. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

12) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w 
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miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, 
organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków. 

13) Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 
podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 
członków. 

14) 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. Rozstrzygnięcie 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

15) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Istnieje 
możliwość wykorzystania w tym celu komputera. Protokoły przechowuje się w 
archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną. 

16) Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać: 
a. określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby 

sporządzającej protokół, 
b. stwierdzenie prawomocności obrad, 
c. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania, 
d. listę obecności nauczycieli, 
e. uchwalony porządek obrad, 
f. przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty 

zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych 
wystąpień, 

g. przebieg głosowania i jego wyniki, 
h. podpis przewodniczącego i protokolanta. 

17) Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez 
radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne 
dokumenty złożone do przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

18) Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad. 
19) Protokoły z zebrania Rady Pedagogicznej są do wglądu w sekretariacie szkoły na co 

najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania. Członkowie Rady mają obowiązek 
zaznajomić się z protokołem poprzedniego zebrania Rady. 

20) Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do 
rozpoczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 

21) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 
Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a 
także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 
§ 35 

1. Rada Rodziców – kompetencje i zadania. 
1) Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 
2) Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły. 
3) W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów 

z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły. 
4) Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności. 
5) Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły. 
6) Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 
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a. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 
realizacji celów i zadań szkoły, 

b. współorganizowanie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a 
także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy, 

c. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, 
rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: 

I. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w 
klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka 
i jego postępów lub trudności, 

II. znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, Zasad Wewnątrzszkolnego 
Oceniania, 

III. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 
IV. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, 
V. określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców. 

7) 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. 

8) Do kompetencji Rady Rodziców/Rady Szkoły należy: 
a. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, dostosowanego do potrzeb 
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie 
treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, 
nauczycieli i rodziców; jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia 
rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w 
sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, 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, 

b. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły, 

c. opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez Dyrektora szkoły, 
d. opiniowanie decyzji Dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 
a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

e. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela za okres stażu; Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie 
dorobku zawodowego; nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania, 

f. opiniowanie decyzji Dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku 
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; wzór jednolitego 
stroju, określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, 

g. opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego, 
h. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
i. opiniowanie ustalonych przez Dyrektora podręczników i materiałów 

edukacyjnych, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu. 
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9) Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, 
których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być 
przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co 
najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem; Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu 
projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu. 

10) Rada Rodziców może: 
a. wnioskować do Dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty, 
b. występować do Dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego 

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

c. delegować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 
na stanowisko Dyrektora szkoły, 

d. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez 
organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

11) Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji 
konkursowej na Dyrektora szkoły. 

12) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w 
szczególności: 
a. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, 
b. szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców, 
c. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

13) Tryb wyboru członków Rady: 
a. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym, 
b. datę wyboru do Rady Rodziców, Dyrektor podaje do wiadomości rodziców, 

nauczycieli i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów, 
c. wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad: 

I. wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe, 
II. w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun 

ucznia szkoły, 
III. do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 
IV. komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców, 
V. wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i 

organizację wyborów, 
VI. karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje 

wychowawca klasy, 
VII. niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki 

wyborów, 
VIII. członkami Rady Rodziców zostają kandydaci, którzy otrzymali największą 

liczbę głosów, 
IX. organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest Dyrektor 

szkoły, 
X. skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 

dni po dacie wyborów. 
14) 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. 
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§ 36 
1. Samorząd Uczniowski. 

1) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  
2) Zasady wybierania i działania organów określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
3) Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
4) Samorząd Uczniowski 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 gazety szkolnej, 
e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 
porozumieniu z Dyrektorem; 

f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Rządu, 
g. opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć. 

5) Samorząd Uczniowski ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu 
organowi szkoły. 

6) Podmiot, do którego Samorząd Uczniowski skierował zapytanie lub wniosek, winien 
ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy 
pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej. 

7) Samorząd Uczniowski ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora szkoły — pracę 
nauczycieli szkoły, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

8) Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu Uczniowskiego na wniosek 
podpisany przez 20% uczniów szkoły. 

9) W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 8, stosuje się następującą procedurę: 
a. wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami 

kandydatów do objęcia stanowisk w organach Samorządu Uczniowskiego — 
wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi szkoły, 

b. Dyrektor szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego 
wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu Uczniowskiego lub 
nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole, 

c. jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów 
Samorządu Uczniowskiego, 

d. wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia. 
10) Regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu Uczniowskiego  

obowiązujące w szkole stosuje się odpowiednio. 
 

§ 37 
1. Zasady współpracy organów szkoły. 

1) Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy 
organ w granicach swoich kompetencji. 
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2) Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 
być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane 
są Dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu 
organowi szkoły. 

3) Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej 
sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4) Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5) Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 
stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w 
formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 

6) Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły poprzez 
swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U. w formie pisemnej, a Radzie 
Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

7) Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i 
wniosków. 

8) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i 
kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 38 statutu szkoły. 

9) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 
służbowej i zasad ujętych w § 39 niniejszego statutu. 

 
§ 38 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia 
dzieci. 
2. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do: 

1) znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, 
Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły, 

2) zgłaszania do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły swoich propozycji; 
wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do 
przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 

3)  udziału w pracy wychowawczej, 
4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym; informacje te przekazuje 

Dyrektor szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej, 
5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

przeprowadzania egzaminów; przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu 
rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości, 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w 
nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań 
rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu 
terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia), 

7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka 
- porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna, 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi szkoły, 
organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców. 

3. Rodzice mają obowiązek: 
1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
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3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją, 
4) zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce, 
5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, 

umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 
6) przeglądania zeszytów swoich dzieci, zachęcania do starannego ich prowadzenia, 
7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka, 
8) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole, 
9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną, 
10) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, 

trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności, 
11) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko, 
12) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny 

harmonogramem zebrań. 
 

§ 39 
1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. 

1) W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców: 
a. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 

należy do dyrektora szkoły, 
b. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 

stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk, 
c. Dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów –

strony sporu, 
d. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 
2) W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, 

powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po 
jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor szkoły wyznacza swojego 
przedstawiciela do pracy w zespole. 

3) Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w 
drodze głosowania. 

4) Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 
rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 
prowadzącego. 

 
ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
§ 40 

1. W szkole uczniowie uczą się w dwóch etapach edukacyjnych: 
1) edukacja wczesnoszkolna – I etap edukacyjny, 
2) klasy IV - VIII – II etap edukacyjny. 

2. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w 
najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub 
sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego 
września. 

3. Szczegółowa organizacja pracy szkoły w danym roku szkolnym zawarta jest w arkuszu 
organizacji szkoły opracowanym przez Dyrektora i zatwierdzonym przez organ 
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prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą. (Dyrektor 
szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku 
szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku). 

4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły 
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć 
obowiązkowych oraz liczbę przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i 
innych zajęć pozalekcyjnych finansowych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący szkołę. 

5. W arkuszu organizacji szkoły podaje się liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy 
stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do 
postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy 
złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 

6. Dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, ustala 
tygodniowy rozkład obowiązkowych, nadobowiązkowych i fakultatywnych zajęć z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

7. 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 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno 
wychowawczych w wymiarze do 8 dni. 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. 

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych mogą być ustalone: 
1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty,  
2) w dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone 

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 
wyznaniowych, 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 
społeczności lokalnej. 

9. W dniach o których mowa w ust. 7, 8, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć 
wychowawczo – opiekuńczych. 

 
§ 41 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania, 
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

a. dydaktyczno –wyrównawcze, 
b. zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w 

rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
c. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 
d. zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 

ust. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 
dnia stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4), 
organizowane w trybie określonym w tych przepisach, 

e. zajęcia edukacyjne, które organizuje Dyrektor szkoły, za zgodą organu 
prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

f. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
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I. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

II. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 
nauczania. 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 
1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min; dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to 
wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej, 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału 
na grupy, opisanych w niniejszym statucie, 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 
edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, zajęć komputerowych, religii, zajęcia wf, 
wdż, 

4) w toku nauczania indywidualnego: 
a. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania, 
b. w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą, 

5) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej  
wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w 
cyklu kształcenia; dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: wychowania 
fizycznego - 2 godz., 

6) w systemie wyjazdowym o strukturze między oddziałowej i między klasowej: obozy 
naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany 
międzynarodowe. 

3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 
dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2. 

4. Zasady tworzenia oddziału, podziału na grupy i tworzenia struktur między klasowych: 
1) zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów, 
2) w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

dydaktycznych do klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w 
obwodzie szkoły, Dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, o której 
mowa w art. 53 ust o systemie oświaty 2 pkt 1, dzieli dany oddział, jeżeli liczba 
uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25 uczniów, 

3) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w punkcie 2), zwiększając 
liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w punkcie 1) na wniosek rady 
oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust. o systemie oświaty 2 pkt 1, oraz po 
uzyskaniu zgody organu prowadzącego, 

4) liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej może być zwiększona nie 
więcej niż o 2 uczniów, 

5)  jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej zostanie zwiększona w 
szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale, oddział, w którym 
liczbę uczniów zwiększono zgodnie z punktami 4 i 5, może funkcjonować ze 
zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

6) Podział na grupy na zajęciach wymagających specjalistycznych warunków nauki i 
bezpieczeństwa dokonywany jest przez Dyrektora szkoły według ustaleń zawartych w 
Ramowym Statucie Publicznej Ośmioletniej Szkoły Podstawowej. 
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7) Na zajęciach edukacyjnych z zajęć informatycznych, dokonuje się podziału na grupy w 
oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

8) Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 
uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup między oddziałowych lub między klasowych. 

9) Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i 
chłopców. 

10) Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego liczba uczniów w oddziale 
nie może przekroczyć 25. 

5. W szkole opracowywany jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych opracowany z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

6. W klasach IV – VIII godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 – 60 minut, zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w rozkładzie. 

7. W klasach I – III o czasie trwania jednostki lekcyjnej decyduje nauczyciel, zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć oraz wymiar przerw przysługujących uczniowi w danym 
dniu. 

8. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyłączeniem przerwy czwartej i piątej 
trwającej 20 minut, siódmej liczącej 15 minut, oraz trzeciej, szóstej, dziewiątej i dziesiątej 
– przerwy 5 minutowe. Dyżur przed lekcjami trwa 15 minut i rozpoczyna się o godz. 7:15. 
Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej. 

9. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizowanie programów autorskich, 
eksperymentów dydaktycznych, zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, możliwe 
jest ustalenie innej liczebności grup lub długości trwania lekcji i przerw. 

10. W szkole mogą odbywać się zajęcia pozalekcyjne nadobowiązkowe, uwzględniające 
zapotrzebowanie ze strony uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły, ustalane 
corocznie przez Dyrektora szkoły. 

11. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów na 
praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnej umowy zawartej w sposób nie obciążający 
budżetu szkoły. Umowa może być zawarta między Dyrektorem a uczelnią. 

12. Szkoła stwarza możliwość spożycia posiłków przez uczniów. 
13. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców 
opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 
§ 42 

1. Organizacja nauki religii/etyki: 
1) uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła 

organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami, 
2) życzenie, o którym mowa w punkcie 1 jest wyrażane w formie pisemnego 

oświadczenia; oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, 
może jednak być zmienione,  

3) udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny; uczeń może uczestniczyć w 
dwóch rodzajach zajęć, 

4) w przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii/etyki, do średniej ocen wlicza 
się oceny uzyskane z tych zajęć, 

5) w przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia religii/etyki – przebywa od opieką 
nauczyciela w świetlicy; z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą 
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oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z 
pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). 

 
§ 43 

1. Organizacja nauki - wychowania do życia w rodzinie: 
1) uczniom danego oddziału lub grupie między oddziałowej organizuje się zajęcia z 

zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 
rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora w wymiarze 14 godzin w 
każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt, 

2) uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w punkcie 1, 
jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie 
pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach, 

3) zajęcia, o których mowa w punkcie 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na 
promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia, 

4) w przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia wdż – przebywa od opieką 
nauczyciela świetlicy; z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą oświadczenie o 
zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z pierwszych i ostatnich 
lekcji w planie zajęć). 

 
§ 44 

1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego: 
1) W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, 
zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach 
wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany 
uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z 
wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. 
Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie szkoły – Zasady 
Wewnątrzszkolnego Oceniania oraz Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

2) W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości 
uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, Dyrektor szkoły zwalania 
ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na 
zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o 
zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia 
z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

3) Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z 
zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły. 

 
§ 45 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do 
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka 
nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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§ 46 
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji 

administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie 
obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 
§ 47 

2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp uczniom do treści, 
które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie 
hasłem szkolnej sieci Wi-Fi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i 
ciągłą jego aktualizację. 

§ 48 
1. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki. 

 
§ 49 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim 
związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną (Librus), współpracującą ze szkołą. 
Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora 
szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system 
dziennika elektronicznego. 

3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na 
serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 
dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i 
przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. 
1) Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami 

umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa. 
4. Dziennik zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie/nadzór odpowiada 

wychowawca klasy. W dzienniku klasy mają prawo dokonywać wpisów nauczyciele  
prowadzący zajęcia z całym oddziałem lub grupą. 

5. Na potrzeby dokumentowania działań wychowawczo-profilaktycznych klasy 
wychowawca klasy prowadzi Teczkę Wychowawcy, która zawiera: 
1) listę uczniów w oddziale, 
2) plan pracy wychowawczo na 1 i 2 semestr, 
3) zgody na uczestnictwo w lekcji religii/etyki, 
4) sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, 
5) zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ucznia, 
6) zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych 
7) oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej 

przez szkołę, 
8) zgody rodziców/opiekunów prawnych na samodzielny powrót do domu w razie 

nagłej zmiany w planie lekcji, 
9) deklaracje korzystania z dowozu autobusem szkolnym 
10) przydziały do grup, 
11) notatki, spostrzeżenia o klasie/wychowankach, 
12) inną dokumentację o klasie. 
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§ 50 
SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA 

1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza 
szczegółowy Plan Pracy Wychowawczo-Profilaktycznej na dany rok szkolny z 
uwzględnieniem aktualnych potrzeb. 

2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy 
nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych 
pracowników szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły jest całościowy i 
obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i 
zdrowotnym (holistycznym). 

3. Podjęte działania wychowawczo-profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku 
szkolnym mają na celu przygotować ucznia do: 
1) pracy nad sobą, 
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa, 
3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, 

odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie 
godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja, 

4) rozwoju samorządności, 
5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska, 
6) budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą, 
7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły 

gry, akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej. 
4. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. 
Uczeń: 
1) na i akceptuje działania wychowawcze, profilaktyczne szkoły, 
2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych, 
3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym państwie oraz świecie, 
4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, 

członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem, 
5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych 

dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów, 
6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje, 
7) zna, rozumie i realizuje w życiu: 

a. zasady kultury bycia, 
b. zasady skutecznego komunikowania się, 
c. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 
d. akceptowany społecznie system wartości, 
e. chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń: 

I. umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych, 
II. jest otwarty na zdobywanie wiedzy. 

5. W oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny zespół wychowawców 
(wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawczo-profilaktyczne na 
dany rok szkolny. Program wychowawczo - profilaktyczny w klasie powinien 
uwzględniać następujące zagadnienia: 
1) Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości 
2) Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby 
3) Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem 
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4) Pomoc w tworzeniu systemu wartości 
5) Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie: 

a. adaptacja, 
b. integracja, 
c. przydział ról w klasie, 
d. wewnątrzklasowy system norm postępowania, 
e. określenie praw i obowiązków w klasie, szkole, 
f. kronika klasowa, strona internetowa itp. 

6) Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami: 
a. wspólne uroczystości klasowe, szkolne, 
b. edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna, 
c. kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w 

podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów, 
d. wspólne narady wychowawcze, 
e. tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy, 
f. aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska, 
g. szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy” . 

7) Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne 
8) Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z 

ochroną zdrowia. 
 

§ 51 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 
wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Aktywizowanie i wspieranie rodziców realizowane jest poprzez: 
1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i 

wychowawczych przez: 
a. organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie, 
b. zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z 

wychowaniem dziecka; 
2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

a. organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 
b. organizowanie rodzinnych konkursów, 
c. przekazywanie informacji przez korespondencję, e-dziennik, e-maile, 

telefonicznie, stronę WWW, inne materiały informacyjne; 
3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce 

przez: 
a. zadawanie interaktywnych zadań domowych, 
b. edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w 

nauce; 
4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

a. zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 
b. inspirowanie rodziców do działania, 
c. wspieranie inicjatyw rodziców, 
d. wskazywanie obszarów działania, 
e. upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady 
Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji; 
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6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie 
rozwiązywania problemów dzieci przez: 
a. ustalanie form pomocy, 
b. pozyskiwanie środków finansowych, 
c. zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem, 
d. angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności. 

 
§ 52 

ŚWIETLICA SZKOLNA 
1. Zajęcia świetlicowe obejmują swoim działaniem uczniów klas I – VIII, których rodzice/ 

opiekunowie prawni, w związku z podjęciem pracy zawodowej, nie są wstanie zapewnić 
dziecku opieki przed lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych oraz uczniów korzystających z 
dojazdów autobusem szkolnym. 

2. Ze świetlicy mogą korzystać dzieci od 6 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej. 
3. Grupa wychowawcza w świetlicy nie powinna przekraczać 25 uczniów. 
4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć. 
5. Na udział w zajęciach rodzice/ opiekunowie prawni na początku roku szkolnego wyrażają 

zgodę wypełniając stosowną deklarację i dostarczają ją szkole w wyznaczonym czasie. 
6. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele – wychowawcy (pracownicy 

świetlicy). 
7. Wychowawca programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności: 

1) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie i 
społeczeństwie, 

2) otacza opieką indywidualną każdego wychowanka, 
3) ustala treści i formy zajęć tematycznych, 
4) otacza opieką dzieci dojeżdżające do szkoły, 
5) współdziała z wychowawcami i nauczycielami uczącymi dzieci korzystające ze 

świetlicy szkolnej, 
6) współdziała z pedagogiem szkolnym w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla 

swoich wychowanków, 
7) prawidłowo prowadzi dokumentację grupy. 

8. Do zadań świetlicy należy: 
1) zapewnienie opieki wychowawczej, 
2) tworzenie warunków do nauki własnej/odrabiania zadań domowych, 
3) organizowanie pomocy w nauce, 
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, 
5) zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego przez organizowanie zajęć 

sportowych, 
6) wdrażanie do kulturalnego uczestnictwa w różnych formach rozrywki, 
7) kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się na co dzień, 
8) zapoznanie z zasadami kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 

oraz dbania o zdrowie, 
9) kształtowanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie, umiejętności 

podejmowania właściwych decyzji oraz aktywnego uczestnictwa w zorganizowanych 
zajęciach, 

10) współpraca z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami wychowanków świetlicy oraz 
nawiązywanie kontaktów z instytucjami funkcjonującymi w środowisku. 

9. Formy współpracy z rodzicami: 
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1) wychowawca współdziała w planowaniu pracy wychowawczej, 
2) uznaje pisemne zwolnienia z zajęć świetlicowych, 
3) informuje o zachowaniu uczniów podczas zajęć świetlicowych. 

10. W świetlicy szkolnej obowiązuje Regulamin pracy w ramach zajęć świetlicowych. 
11. Działalność odnotowywana jest w dzienniku świetlicy. 
12. Plan pracy zajęć świetlicowych wynika z potrzeb uczniów oraz wniosków zebranych po 

analizie za rok ubiegły. 
13. Z działalności świetlicy przedstawia się sprawozdanie za I semestr oraz na koniec roku 

szkolnego. 
§ 53 

STOŁÓWKA SZKOLNA 
1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła 

zorganizowała stołówkę. 
2. Posiłki są wydawane uczniom w trakcie przerw obiadowych. 
3. Uczniowie spożywają posiłki pod nadzorem pracowników obsługi. 
4. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły. 
5. W szkole obowiązuje Regulamin spożywania posiłków. 

 
§ 54 

WOLONTARIAT W SZKOLE 
1. W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu. 
2. Samorząd uczniowski wyłania ze swojego składu Radę wolontariatu. 
3. Szkolny Klub Wolontariatu jest szansą dla wolontariuszy na zdobycie nowej wiedzy i 

nowych umiejętności, takich jak: 
1) udzielanie korepetycji uczniom z problemami w nauce, 
2) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących uczniów szkoły poprzez zorganizowanie loterii 

fantowej, szkolnej dyskoteki bądź uczniowskiej imprezy integracyjnej, 
3) przeprowadzenie lekcji, wykładu z tematu, który zna uczennica/uczeń, 
4) zbiórki podręczników i książek, 
5) działania kulturalne, szkolne spektakle, tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek, 

głównie o tematyce humanitarnej. 
4. Rada wolontariatu działa zgodnie z własnym regulaminem. 
5. Rada wolontariatu współpracuje z Dyrektorem w zakresie diagnozowania potrzeb, 

organizacji i realizacji zadań w zakresie wolontariatu. 
6. Rada wolontariatu przygotowuje program swojego działania na dany rok szkolny. 

 
§ 55 

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA I EKSPERYMENTALNA 
1. Integralnym elementem działania szkoły jest działalność innowacyjna, każde nowatorskie 

rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawić 
jakość pracy szkoły. 

2. System oświaty zapewnia w szczególności kształtowanie u uczniów postaw 
przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających efektywnemu uczestnictwu w życiu 
gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych 
rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. 

3. Nadzór pedagogiczny inspiruje nauczycieli do poprawy lub wdrożenia nowych rozwiązań 
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 
organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów 
oraz nauczycieli. 
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4. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i 
innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 
rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i 
innowacyjnej szkoły. 

§ 56 
BIBLIOTEKA SZKOLNA 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji celów dydaktyczno – 
wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. 
1) Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice 

oraz inne osoby według zasad ustanowionych w Regulaminie biblioteki. 
2) Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania w szczególności: 

a. gromadzi zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich 
ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,  

b. gromadzi czasopisma popularno - naukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne, 
w miarę posiadanych środków finansowych tworzy warunki do poszukiwania, 
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł noraz wdraża do 
posługiwania się technologią informacyjną, 

c. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia 
u uczniów nawyk czytania i uczenia się poprzez lekcje biblioteczne, 

d. udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz 
wypożyczeń do pracowni przedmiotowych, 

e. przeprowadza analizy stanu czytelnictwa, 
f. opracowuje roczny plan pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli i 

wychowawców, 
g. systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem, 
h. dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią 

dokumentację, 
i. organizuje różnorodne działania rozwijając wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów. 
3) Czas pracy biblioteki jest dostosowany do tygodniowego planu zajęć tak, aby 

umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 
zakończeniu. 

4) Szczegółowe zadania biblioteki określa Regulamin biblioteki. 
2. Biblioteka współpracuje z Biblioteką Publiczną w Osieku nad Wisłą: 

1) współpraca w ramach przygotowania uczniów szkoły do konkursów czytelniczych, 
literackich, plastycznych, 

2) wykorzystanie zbiorów biblioteki publicznej na potrzeby szkoły, 
3) korzystanie z czytelni multimedialnej. 

 
§ 57 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO (WSDZ) 
1. Założenia i cele WSDZ  

1) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:  
a. wybór zawodu jest procesem będącym sekwencją decyzji podejmowanych na 

przestrzeni wielu lat życia  
b. na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat 

zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy 
c. na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki 

(temperament, charakter, zdolności), zainteresowania, umiejętności, 
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doświadczenia, wyznawane wartości, czynniki emocjonalne, zdrowotne, a także 
wpływ otoczenia i aktywność własna 

d. działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane 
wg harmonogramu pracy szkoły  

e. WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i 
nauczycielami  

f. WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest 
przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły 
mają spójny charakter. 

2. Cele programu WSDZ  
1) Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Cel 

główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i 
społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych 
oddziaływań wychowawczo – doradczych.  

2) Cele szczegółowe  
a. Uczniowie:  

I. rozwijają umiejętności pracy zespołowej oraz kształtowania właściwych relacji 
społecznych  

II. wiedzą jak rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty  

III. posiadają informacje o zawodach, ofercie edukacyjnej i rynku pracy  potrafią 
podejmować decyzje w oparciu o wiedzę o swoich zasobach  

b. Nauczyciele:  
I. potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów  

II. rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje uczniów  
III. wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, kierują do 

specjalistów  
IV. znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji  
V. włączają partnerów w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole  

c. Rodzice:  
I. znają mocne i słabe strony swojego dziecka  

II. są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „pierwszych doradców”  
III. znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu  
IV. znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji  
V. wiedzą, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci  

VI. angażują się w pracę doradczą szkoły  
3. Funkcjonowanie WSDZ w Szkole Podstawowej  

1) Za realizację WSDZ odpowiada dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog, 
psycholog szkolny, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby 
wspomagające działania doradcze. Wspólne planowanie działań systemowych przez 
specjalistów i nauczycieli pozwoli podzielić się poszczególnymi zadaniami adekwatnie 
do posiadanej przez nich wiedzy, doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania, 
przedsiębiorczości, doradztwa i orientacji zawodowej.  

2) Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku 
szkolnego, zgodnie harmonogramem działań WSDZ:  
a. w klasach VII i VIII – po 10 godzin lekcyjnych,  
b. w klasach VII i VIII realizacja zagadnień doradztwa zawodowego podczas lekcji 

wychowawczych minimum 5 godzin, 
c. w klasach I – III – prowadzenie orientacji zawodowej, 
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d. w klasach IV – VI – prowadzenie preorientacji zawodowej przez nauczycieli 
przedmiotów ogólnokształcących. 

4. Formy pracy adresowane do uczniów:  
1) badanie zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, 

kwestionariusz ankiety),  
2) zajęcia grupowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania 

własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich 
predyspozycji zawodowych,  

3) warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i 
współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem,  

4) udostępnianie informacji o zawodach, szkołach,  
5) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,  
6) udzielanie indywidualnych porad uczniom,  
7) organizowanie wycieczek. 

5. Formy pracy adresowane do nauczycieli:  
1) warsztaty dla nauczycieli z zakresu poradnictwa zawodowego,  
2) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,  
3) pomoc w opracowaniu scenariuszy zajęć realizowanych podczas godzin 

wychowawczych.  
6. Metody stosowane w poradnictwie grupowym:  

1) aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja  
2) metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról  
3) metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy)  
4) metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu, programy 

multimedialne, prezentacje multimedialne  
5) treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki  
6) techniki plastyczne, wzmacniające myślenie kreatywne, gry i zabawy 

7. Efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w szkole  
1) kształtowanie aktywności zawodowej uczniów  
2) pomoc rodzicom i opiekunom w kształtowaniu określonych postaw i zachowań 

związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci  
3) dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców  
4) świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe  
5) zrozumienie mechanizmów rynku pracy  
6) świadome planowanie swoich działań  
7) świadomość ponoszenia konsekwencji złych decyzji 
8) zrozumienie roli kształcenia ustawicznego  
9) wspieranie motywacji wewnętrznej  

8. Ewaluacja  
1) Ewaluacja WSDZ jest stałym elementem wdrażania działań doradczych w szkole, aby 

propozycje warsztatów były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich 
rodziców. Na podstawie kwestionariusza ewaluacji wypełnianego na bieżąco przez 
wychowawców i nauczycieli, ankiety przeprowadzonej wśród uczniów kl. IV-VIII oraz 
rozmów z uczniami kl. I-III doradca zawodowy sporządzi sprawozdanie i przedstawi 
Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej na koniec roku szkolnego.  
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§ 58 
1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe 

są zgodne z charakterem szkoły. 
2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża i 

określa warunki tej działalności dyrektor, w uzasadnionych przypadkach może on taką 
decyzja wycofać. 

 
§ 59 

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PPP 
ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO 

I SPECJALNISTYCZNĄ POMOC UCZNIOM I ICH RODZICOM 
1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, zgodnie w formie: 

1) konsultowania metod i form pomocy pp udzielanej uczniom na terenie szkoły i 
poradni, 

2) kierowania uczniów na konsultacje lub w celu diagnozy danego zaburzenia we 
współpracy i za pośrednictwem rodziców, 

3) uczęszczania uczniów na zajęcia prowadzone przez pracowników poradni zgodnie z 
zaleceniami wynikającymi z opinii i orzeczeń wydanych przez poradnię, 

4) współpracy w organizowaniu pedagogizacji rodziców i dokształcaniu nauczycieli, 
5) uwzględniania zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń wydanych przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, 
6) uwzględnianie form dostosowania warunków egzaminów do indywidualnych potrzeb 

i możliwości psychofizycznych ucznia, 
7) uwzględnianie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego 

nauczania. 
2. Współdziałanie z poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom w ramach: 
1) kierowania do poradni w celu specjalistycznej diagnozy lub terapii indywidualnych 

przypadków we współpracy i za pośrednictwem rodziców, 
2) konsultowania indywidualnych przypadków uczniów i ich rodzin co do metod i form 

udzielania pomocy pp, 
3) uwzględniania zaleceń i opinii wydanych przez poradnie i instytucje w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej szkoły. 
4) Koordynatorem powyższych działań jest pedagog szkolny. 

 
ROZDZIAŁ 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
§ 60 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi, a także powołuje się 
pracownika do spraw BHP i p. poż. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 
3. Zakres zadań wicedyrektora: 

1) Współpraca przy opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego w szkole. 
2) Organizowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych. 
3) Obserwowanie zajęć lekcyjnych i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli 

według harmonogramu obserwacji zajęć. 
4) Kontrola realizacji programu nauczania wybranych przedmiotów, kontrola 

dokumentacji szkolnej (dzienniki, arkusze ocen, kronika szkoły, dzienniki zajęć 
pozalekcyjnych i inne). 
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5) Współpraca z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców, 
6) Współpraca przy opracowaniu projektu organizacyjnego szkoły. 
7) Opracowanie harmonogramu konkursów przedmiotowych i innych imprez objętych 

kalendarzem imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich. 
8) Nadzorowanie estetyki i wystroju szkoły. 
9) Nadzorowanie nad organizacją imprez i uroczystości szkolnych. 
10) Wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły nieujętych w zakresie obowiązków, a 

wynikających z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i rytmicznej pracy 
szkoły. 

4. Zakres zadań i obowiązków nauczycieli. 
1) Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do: 

a. znajomości i przestrzegania statutu szkoły, 
b. kierowania się w swoich działaniach dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, 

postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej uczniów, 
c. bezstronnego i obiektywnego oceniania uczniów, 
d. dbałości o pomoce naukowe i sprzęt szkolny, 
e. rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów, 
f. przekazywania uczniom informacji dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy, 

wskazania kierunków dalszej pracy, 
g. rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, 
h. udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

rozpoznawanie potrzeb uczniów, kierowanie ich na zajęcia wyrównawcze, o ile 
takie są przez szkołę organizowane, udzielanie indywidualnych konsultacji w 
ramach swych obowiązków, wskazywanie pomocy poza szkołą, 

i. udzielania pomocy uczniom uzdolnionym w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół 
zainteresowań, o ile są przewidziane lub konsultacji indywidualnych, 
przygotowywanie ich do konkursów, olimpiad przedmiotowych, 

j. dostosowania wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia, 

k. doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy 
merytorycznej, 

l. wzbogacania własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, 
m. systematycznego informowania rodziców uczniów, wychowawcę klasy oraz 

dyrekcję – na wyrażoną prośbę – o wynikach dydaktyczno – wychowawczych 
swych uczniów, 

n. przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego i sprawdzającego wraz z innym 
nauczycielem danego przedmiotu, lub wychowawcą klasy ucznia, jeśli w szkole nie 
ma drugiego nauczyciela danego przedmiotu. Nauczyciel uczący ucznia danego 
przedmiotu jako egzaminator wchodzi w skład komisji przeprowadzającej 
egzamin sprawdzający. Przygotowuje również zestaw pytań zgodny z kryteriami 
oceny, o jaką występuje uczeń lub jego rodzice, 

o. nauczyciel może być powołany do komisji egzaminującej ucznia realizującego 
obowiązek szkolny poza szkołą, 

p. nauczyciel jest zobowiązany rzetelnie realizować zadania związane z 
powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 
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dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze; wspierać każdego ucznia w jego 
rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

q. kształcenia i wychowywania młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu 
konstytucji RP, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 

r. dbać o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji. 

2) Nauczyciel dokumentuje swoją pracę, a w szczególności: 
a. wpisuje tematy zajęć do dziennika lekcyjnego lub do dziennika koła 

zainteresowań czy innych zajęć pozalekcyjnych, 
b. systematycznie ocenia uczniów, 
c. sporządza sprawozdania i inne dokumenty wynikające z przydzielonych zadań, 
d. opracowuje program nauczania, jeśli uczeń ma przydzielony indywidualny tok 

nauki. 
3) W związku z bezpieczeństwem, higieną i dbałością o zdrowie uczniów, nauczyciel 

zobowiązany jest do: 
a. punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji, w czasie których nauczyciel zajmuje 

się realizacją programu w danej klasie, nie może przyjmować w tym czasie rodziców 
lub wykonywać innych prac, nie może również wyjść z lekcji, nie zapewniwszy 
najpierw opieki osoby uprawnionej, 

b. systematycznego kontrolowania miejsca, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone 
zagrożenia musi niezwłocznie zgłosić Dyrekcji, 

c. dbania o porządek w salach i na korytarzu oraz w pokoju nauczycielskim, sprawdzania 
zmiany obuwia przez uczniów, 

d. kontroli obecności uczniów na każdej lekcji, odnotowywanie tego w dzienniku, 
reagowania na nagłe „zniknięcie” ucznia ze szkoły czy lekcji, 

e. zwracania uwagi na spóźnienia uczniów, 
f. nie zwalniania ucznia z lekcji bez osobistej opieki rodziców lub opiekunów, 
g. wypełniania obowiązków nauczyciela dyżurującego, 
h. przeprowadzanie rozmów/pogadanek na temat bezpieczeństwa. 
4) Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez 

Dyrektora szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – 
wychowawczego. 

5. Zadania i obowiązki wychowawcy klasy: 
1) W przypadku powierzenia przez Dyrektora wychowawstwa klasy, nauczyciel 

wychowawca w szczególności: 
a. w miarę możliwości i potrzeb otacza indywidualną opieką każdego ucznia, 
b. planuje i współorganizuje z wychowankami oraz ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego, takie jak: wycieczki, obchodzenie świąt, spotkania klasowe, zabawy 
itp., 

c. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i 
koordynując ich działania wobec uczniów, szczególnie tych, którym niezbędna jest 
indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i 
z różnymi niepowodzeniami szkolnymi), 

d. utrzymuje kontakt z rodzicami w celu lepszego poznania potrzeb emocjonalnych 
ich dzieci; w uzasadnionych wypadkach może na ich prośbę okazywać im pomoc 
w działaniach wychowawczych wobec dzieci; może również występować do 
rodziców z prośbą o okazanie takiej pomocy; stara się zbliżyć rodziców do życia 
klasy i szkoły, 
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e. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych 
oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy tej 
pomocy określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy 
psychologicznej i pedagogicznej, 

f. w klasach starszych udziela uczniom informacji o możliwościach dalszego 
kształcenia, zgodnie z ich rozpoznanymi uzdolnieniami i potrzebami; pomaga 
także w wypełnianiu i kompletowaniu niezbędnych dokumentów, 

g. występuje (za zgodą rodziców) o indywidualny tok lub program nauki dla ucznia 
uzdolnionego, 

h. ustala ocenę zachowania swych wychowanków. 
2) Wychowawca administruje sprawami klasy, co oznacza w szczególności: 

a. prowadzenie dziennika lekcyjnego: wpisy wychowawcy do dziennika, stałą 
kontrolę wpisów innych nauczycieli (tematy, oceny), semestralne i roczne 
zestawienia i obliczenia statystyczne (frekwencja, oceny, itp.), 

b. wypisywanie arkuszy ocen i ich prowadzenie, 
c. sporządzanie innych dokumentów klasowych: list i zestawień, sprawozdań, opinii 

o uczniach dla różnych organów, pism w sprawie klasy i poszczególnych uczniów 
itp., 

d. prowadzenie korespondencji stałej i doraźnej z rodzicami. 
3) Wychowawca ma prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, w egzaminach 

sprawdzających swoich uczniów. 
4) Wychowawca jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez 

Dyrektora szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – 
wychowawczego. 

6. Zadania pedagoga/psychologa w szkole: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w 
celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia w życiu szkoły, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 
uczestnictwo ucznia w życiu szkoły, 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 
do rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 
młodzieży, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych, 

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

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 
a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 
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edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia w życiu szkoły, 

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
9) prowadzenie dokumentacji wg odrębnych przepisów, 
10) organizacja i opieka nad gabinetem pedagoga, 
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły, związanych z 

organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego. 
7. Zadania logopedy w szkole: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów, 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów, 
3) prowadzenie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji 

rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń, 
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, 
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia w życiu szkoły, 

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
6) prowadzenie dokumentacji wg odrębnych przepisów, 
7) organizowanie i opieka nad gabinetem logopedycznym, 
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły, związanych z 

organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego. 
8. Zadania socjoterapeuty: 

1) pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, takich jak 
komunikacja społeczna, podejmowanie decyzji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych 
i stresujących, rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i 
problemów, 

2) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i terapii zachowań dysfunkcyjnych, 
3) inspirowanie działalności terapeutycznej w szkole, prowadzenie konsultacji oraz 

innych form pomocy pp w tym zakresie, prowadzenie doradztwa pedagogicznego 
oraz mediacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) wspieranie ucznia i jego rodziny w trudnych sytuacjach losowych, popularyzowanie 
5) wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, rozwijanie umiejętności wychowawczych, 
6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
7) zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy pp w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym ucznia, 
8) wspieranie wychowawców, zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach 

wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego, 
9) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia w życiu szkoły, 

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
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10) prowadzenie dokumentacji wg odrębnych przepisów, 
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły, związanych z 

organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego. 
9. Zadania doradcy zawodowego: 

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz 
pomoc w planowaniu kształcenia, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, 
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z 

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 
uzdolnień uczniów, 

4) koordynowanie działalności informatyczno-doradczej prowadzonej w szkole, 
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 
10. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza: 

1) Nauczyciel – bibliotekarz ma obowiązek czynnego uczestniczenia w kształtowaniu 
nowego modelu nauczania i wychowania uczniów polegającego na przejściu od 
procesu werbalnego, encyklopedycznego w kierunku kształcenia zintegrowanego, 
sensownego i dobrowolnego. 

2) Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności powinien prowadzić pracę pedagogiczną z 
czytelnikami obejmującą następujące zadania: 
a. udostępnianie czytelnikom książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, 
b. popularyzowanie zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa, 
c. organizację bazy dydaktycznej pomocnej w doborze różnorodnych form, 
d. korelację treści nauczania – przygotowanie tematycznych zestawów lektur, 

materiałów poglądowych, zestawów artykułów z prasy pedagogicznej o 
określonej tematyce, 

e. kierowanie prac aktywu bibliotecznego, 
f. śledzenie na bieżąco programów nauczania i synchronizowanie zawartych w nich 

założeń i uwag z doborem określonej literatury, 
g. dbałość, by biblioteka stawała się szkolnym centrum informacji naukowo –  

pedagogicznej (zestawy tematyczne, kartoteki bibliograficzne, inne źródła), 
h. prowadzenie tzw. lekcji bibliotecznych, 
i. współpracę z bibliotekami pozaszkolnymi: rejonową i specjalistycznymi, 
j. przygotowanie materiałów i wniosków dotyczących pracy biblioteki 

(sprawozdania roczne i semestralne). 
3) Nauczyciel – bibliotekarz ma wykonywać prace organizacyjne, administracyjne i 

warsztatowe poprzez: 
a. gromadzenie zbiorów stosownie do priorytetowych zadań szkoły, 
b. ewidencjonowanie i opracowywanie biblioteczne zbiorów, 
c. selekcję księgozbioru porządkującą i wartościującą zgromadzone zasoby, 
d. przygotowanie ramowego planu pracy biblioteki, 
e. prowadzenie na bieżąco: ksiąg inwentarzowych, dziennika pracy biblioteki, 

dowodów wpływów, księgi ubytków, akcesji czasopism, rozliczenia z nagród 
książkowych, 

f. dbanie o estetyczny wygląd pomieszczenia i konserwowanie księgozbioru, 
prowadzenie dystrybucji podręczników refundowanych przez MEN. 
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4) Wzbogacać ofertę biblioteki poprzez pozyskiwanie sponsorów i prywatnych 
ofiarodawców. 

11. Zadania pracowników obsługi i administracji: 
1) Do wykonywania prac administracyjno – gospodarczych oraz w celu utrzymania ładu, 

porządku i organizowania dożywiania, szkoła zatrudnia pracowników administracji i 
obsługi. 

2) Pracowników administracyjno – gospodarczych zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły. 
3) Limity zatrudnienia ustala organ prowadzący szkołę. 
4) Zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz czas pracy ustala dyrektor szkoły. 
5) Do obowiązków ogólnych pracowników administracyjno - gospodarczych należy: 

a. znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w szkole oraz 
przepisów BHP, ppoż., regulaminów, zarządzeń, instrukcji itp. z zakresu 
zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy, 

b. przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych zasad porządkowych 
oraz poleceń i wymagań stawianych przez dyrektora szkoły, 

c. sumienne i terminowe wykonywanie zadań, 
d. zgłaszanie zwierzchnikowi niedociągnięć zaistniałych lub mogących powstać w 

toku pracy stanowiska i przedstawienie propozycji usprawnienia własnej pracy, 
e. zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych zadań, 
f. przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałości o właściwe stosunki 

międzyludzkie w środowisku pracy, 
g. wnikliwe, bezstronne i uprzejme załatwianie interesantów, 
h. podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia, 
i. wykonywanie czynności wynikających z doraźnych poleceń służbowych. 

6) Obowiązki i kompetencje pracowników w zakresie zachowania bezpieczeństwa 
uczniów poprzez: 
a. utrzymywanie ładu i porządku oraz zachowanie szczególnej uwagi podczas prac 

gospodarczych na terenie szkoły i przyległych doń terenów zielonych podczas 
przebywania w ww. miejscach uczniów, 

b. wspomaganie w dyżurach nauczycieli na korytarzach szkolnych oraz 
przyprowadzanie z i odprowadzanie dzieci do autobusu,  

c. obowiązek przechowywania sprzętów gospodarczych i środków czystości w 
miejscach do tego przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem uczniów, 

d. natychmiastowe informowanie dyrektora szkoły o zauważonych usterkach 
zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu dzieci, 

e. uniemożliwienie uczniom dostępu do niebezpiecznych dla nich pomieszczeń 
(np.: kotłownia, magazyny szkolne, składy opału itp.), 

f. nie pozostawianie bez bezpośredniego nadzoru sprzętów i urządzeń zagrażających 
bezpieczeństwu dzieci (np.: kosiarki, taczki, noże, drabiny, itp.), 

g. zabezpieczenie dostępu uczniów do ww., 
h. bieżąca naprawa (w miarę uprawnień i możliwości) sprzętów szkolnych 

zagrażających życiu i zdrowiu uczniów (np.: konserwator), 
i. udzielanie wsparcia i pomocy uczniom w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa, 
j. reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów w związku z zauważonymi 

sytuacjami sprzyjającymi zagrożeniu ich bezpieczeństwa. 
7) Ponadto pracownicy wykonują zadania szczególne wynikające ze specyfiki ich 

stanowisk pracy. 
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ROZDZIAŁ 6 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

§ 61 
1. Nauczyciele na początku każdego roku informują uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o 
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, oraz zasadach oceniania 
zachowania. 

§ 62 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) motywowanie uczniów do pracy, 
2) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu pracy, nauki i rozwoju, 
3) ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania, 
4) informowanie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć 

edukacyjnych, 
5) kontrolowanie poziomu wiedzy, 
6) monitorowanie postępów, potrzeb i osiągnięć uczniów, 
7) wdrażanie ucznia do samooceny, 
8) doskonalenie metod pracy nauczycieli, planowania procesu nauczania i jego 

ewaluacji. 
 

§ 63 
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 

1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 
3) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych, a także 

śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających, 
5) dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii lub orzeczenia poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 
3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego w oparciu o Zasady Przedmiotowego 

Oceniania informują uczniów oraz ich rodziców o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 
realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, 
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 
4) możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych uczniów na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno 
– pedagogicznej, dostarczonej szkole przez rodziców. 

4. Wychowawcy na początku roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o: 
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1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 
5. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące, 
2) klasyfikacyjne: 

a. śródroczne i roczne, 
b. końcowe. 

6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
7. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

8. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej, niepublicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a także 
niepublicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 
nauczania. 

9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia. 

10. Rodzice dostarczają szkole opinię i orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, 
które jest podstawą dostosowania wymagań przez nauczycieli. 

11. W przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ust. 8 – 9, 
który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole na podstawie 
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów – 
nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne. 

12. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne na podstawie opinii lekarza o 
ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych 
na zajęciach wychowania fizycznego. 

 
§ 64 

1. Klasyfikowanie uczniów odbywa się dwa razy w ciągu roku szkolnego: śródroczne w 
ostatnim tygodniu stycznia i roczne w ostatnim tygodniu przed feriami letnimi, z 
zastrzeżeniem ust. 2 

2. Jeżeli ferie zimowe rozpoczynają się w styczniu, to klasyfikowanie śródroczne odbywa się 
w ostatnim tygodniu przed tymi feriami. 

3. Pierwsze półrocze kończy się śródroczną radą klasyfikacyjną, zaś drugie półrocze 
rozpoczyna się następnego dnia po śródrocznej radzie klasyfikacyjnej. 

 
§ 65 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na 
czas określony w tej opinii. 
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2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej 
opinii. 

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

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców 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, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka 
obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne, a z zachowania – wychowawca klasy. 
1) Oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione co najmniej jeden tydzień przed 

posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 
2) O przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej i rocznej nauczyciel 

powinien poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
jeden miesiąc przed radą klasyfikacyjną. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do 
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

9. Nauczanie początkowe w klasach I – III ma charakter zintegrowany. 
10. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III, polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 
szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

11. Ocena opisowa informuje o: 
1) Indywidualnych postępach ucznia w edukacji: 

a. mówieniu i słuchaniu, 
b. czytaniu i pisaniu, 
c. umiejętnościach matematycznych, 
d. umiejętnościach społeczno – przyrodniczych, 
e. umiejętnościach artystyczno – technicznych, 
f. umiejętnościach praktycznych. 

2) Indywidualnych postępach i możliwościach ucznia: 
a. w rozwoju emocjonalno – społecznym, 
b. współdziałanie w grupie, 
c. organizacji własnej pracy. 

3) Rozwoju psychicznym i fizycznym, moralnym, umysłowym, postępach rozwoju 
oraz postępach osobistych ucznia. 
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12. Oceny cząstkowe z edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, 
artystycznej, j. angielskiego, j. niemieckiego i wychowania fizycznego w klasach I – III 
będą udokumentowane w dzienniku lekcyjnym w skali 1 – 6; dopuszcza się 
stosowanie zastępników ocen cyfrowych (cząstkowych) w postaci symboli, znaczków, 
nagrody słownej, pochwały w dzienniczku itp. 

13. Z religii klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia wg skali 1 – 6, natomiast z języka angielskiego i niemieckiego 
stosuje się ocenę opisową. 

14. Klasyfikowanie śródroczne i roczne począwszy od klasy czwartej polega na 
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 
klasyfikacyjnych według skali: 
1) stopień celujący – 6, 
2) stopień bardzo dobry – 5, 
3) stopień dobry – 4, 
4) stopień dostateczny – 3, 
5) stopień dopuszczający – 2, 
6) stopień niedostateczny – 1, 

15. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których 
mowa w ust. 14 pkt 1 – 5. 

16. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w 
ust. 14 pkt 6. 

17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 
zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 
przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w 
zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 
kultury fizycznej. 

18. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

19. Oceny cząstkowe z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, począwszy od 
klasy IV, będą udokumentowane w dzienniku lekcyjnym według skali podanej w ust. 
14. 

20. Rezygnację z uczestnictwa w nauce religii i/lub etyki składają rodzice u nauczyciela 
przedmiotu. Rezygnacja z uczestnictwa w w/w zajęciach może nastąpić w każdym 
czasie i traktowane jest jako zmiana oświadczenia. 

21. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć religii i/lub etyki na podstawie zmiany 
oświadczenia, uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w 
dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów. 

22. W przypadku złożenia przez rodziców pisemnego oświadczenia, w klasie programowo 
niższej, uczeń jest objęty nauką religii i/lub etyki. 

 
§ 66 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
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4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 
ustala się według następującej skali: 
1) wzorowe, 
2) bardzo dobre, 
3) dobre, 
4) poprawne, 
5) nieodpowiednie, 
6) naganne. 

3. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 
dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej. 

4. Ocena z zachowania ucznia klas I – III jest oceną opisową. W celu ustalenia adekwatnej 
dla poszczególnych uczniów oceny opisowej z zachowania nauczyciele uczący w danej 
klasie będą na bieżąco obserwować zachowania uczniów podczas zajęć lekcyjnych, zajęć 
świetlicowych, uroczystości i imprez szkolnych oraz podczas przerw międzylekcyjnych, 
ocena z zachowania uczniów odnotowywana będzie w dzienniku elektronicznym. 

5. Obszary oceniania zachowania uczniów klas I – III. 
1) sposoby pracy: 

a. samodzielność i koncentracja,  
b. aktywność i przygotowanie do zajęć, 
c. tempo i staranność pracy, 

2) tworzenie obrazu samego siebie: 
a. świadomość i samoocena, 
b. wyrażanie emocji i uczuć, 

3) współpraca z innymi: 
a. praca w zespole, 
b. relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi, 

4) zachowanie w różnych sytuacjach. 
6. System nagród i kar w klasach I – III: 

1) Na podstawie uzyskanej oceny opisowej wychowawca klasy wyłoni uczniów z 
zachowaniem wzorowym i bardzo dobrym. Nauczyciel może wyróżnić ich pochwałą 
na forum klasy i indywidualną pochwałą do rodziców. 

2) Wyrabianiu pozytywnych postaw wśród uczniów klas 1 – 3 służą stosowane przez 
wychowawców tzw. systemy motywacyjne. 

3) Jeśli powyższy system nie skutkuje właściwie i uczeń nadal nie stosuje się do 
przyjętych norm, nie przestrzega znanych mu zasad, notorycznie powtarza dane 
przewinienie wówczas odbywa pouczającą rozmowę z wychowawcą, a o jego 
niewłaściwym zachowaniu informowani są rodzice; 

4) W przypadku, jeśli zachowanie dziecka sprawia, że często ma ono problemy pomimo 
zastosowanych powyższych sankcji wówczas odbywa rozmowę z wychowawcą i 
rodzicem oraz pedagogiem bądź dyrektorem szkoły;  

5) W przypadku często powtarzającej się sytuacji nie przestrzegania przez dziecko 
przyjętych norm postępowania należy dociekać przyczyn takiego zachowania i pomóc 
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dziecku i rodzicowi rozwiązać problem (np. wskazać możliwość przebadania dziecka 
we właściwej poradni, przekonać rodziców aby poświęcali dziecku więcej uwagi, 
sprawdzić, czy niewłaściwe zachowania nie wynikają ze złej pozycji dziecka w zespole 
klasowym). 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 9 

i 10. 
9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z 
rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

10. Uczeń, któremu w danej szkole 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 etapie nie kończy szkoły. 

11. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. Nie ustala mu się jednak oceny z zachowania. 

12. Ocena z zachowania jest informacją o uczniu uwzględniającą w szczególności: 
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych, 
3) respektowanie zasad zawartych w: 

Kodeksie postępowania ucznia w szkole i poza szkołą 
 
Pamiętam, że kultura osobista jest moją wizytówką: 
1. Mówię „Dzień dobry” wszystkim pracownikom szkoły. 
2. Wyjmuję ręce z kieszeni, gdy się kłaniam lub z kimś rozmawiam. 
3. Wykonuję polecenia wszystkich pracowników szkoły. 
4. Nie używam brzydkich, wulgarnych słów. 
5. Szanuję siebie i innych. 
6. Nie zaglądam do cudzych rzeczy bez pozwolenia. 
7. Nie biję, nie zaczepiam nikogo, nie używam przemocy wobec innych. 
8. Dbam o porządek w miejscu, w którym przebywam. 
9. W czasie lekcji zachowuję się właściwie: 
10. Jestem zdyscyplinowany podczas zajęć; 

1) Odpowiadam, gdy jestem pytany 
2) Słucham, gdy wypowiada się ktoś inny; 
3) Pracuję samodzielnie na sprawdzianach. 

11. W czasie przerwy zachowuję się właściwie (w toalecie, w szatni, na terenie szkoły). 
12. Szanuję cudzą własność i mienie szkoły. 
13. Jestem obowiązkowy: 

1) Przychodzę punktualnie na zajęcia. 
2) Nadrabiam zaległości po nieobecności w szkole; 
3) Wywiązuję się z powierzonych mi funkcji i obowiązków. 

14. Staram się być koleżeński: 
1) Nie skarżę, nie obgaduję, nie wyśmiewam się z innych; 
2) Pomagam słabszym w nauce i potrzebującym; 
3) Pożyczam zeszyt nieobecnym w szkole (choroba kolegi, koleżanki). 

15. Szanuję przyrodę. 
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16. Dbam o zdrowie swoje i innych, przestrzegam zasad higieny. 
17. Jestem odpowiedzialny i prawdomówny: Mam odwagę przyznać się do winy i ponoszę 

konsekwencje. 
18. Przestrzegam regulaminów szkolnych podczas lekcji i przerw. 
19. Przestrzegam reguł bezpiecznego i kulturalnego zachowania się na boisku szkolnym, na 

drodze (mam odblaski), w autobusie, w domu oraz we wszelkich miejscach, w których 
przebywam, również w cyberprzestrzeni. 

20. W szkole używam telefonu komórkowego tylko za zgodą nauczyciela. 
21. Codzienny strój szkolny 

1) Okrycia zakładane bezpośrednio na ciało pod koszulę lub bluzę nie mogą być 
przezroczyste, mieć dużych dekoltów, cienkich ramiączek a w zestawieniu ze 
spódnicą lub spodniami mają zakrywać cały tułów. Strój musi być czysty, estetyczny, 
o cechach stonowanej, umiarkowanej elegancji i kolorystyki przy zachowaniu 
osobistych upodobań ucznia co do stylu – klasyczny lub sportowy; może w sposób 
dyskretny podkreślać osobowość ucznia. 

2) Dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice jak i spodenki, których długość nie może 
być krótsza niż do połowy uda. 

3) Inne elementy stroju i wyglądu ucznia: 
a. W doborze dodatków i biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest 

miejscem pracy – za zbędny element stroju szkolnego uznaje się wielkie ozdoby w 
uszach, korale, szaliki, itp., nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy podczas 
pobytu w szkole (czapki, kaptury). 

b. Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak i kształt 
muszą mieć charakter naturalny – bez koloryzacji,  włosy powinny być przede 
wszystkim czyste i starannie uczesane, długie – powinny być ułożone tak, aby nie 
przeszkadzały w pracy na lekcji. 

c. Zakazane jest stosowanie mocnego, wyzywającego makijażu – malowanie rzęs, 
nakładanie cieni na powieki, malowanie ust; dopuszcza się jedynie subtelny i 
delikatny makijaż w postaci fluidu na twarz ze względów estetycznych i 
zdrowotnych. 

d. Zakazane jest malowanie paznokci oraz stosowanie nienaturalnych ozdób, np. 
tipsów; dopuszcza się jedynie użycie bezbarwnego lakieru. 

e. Obowiązuje obuwie szkolne na miękkiej, nierysującej podłogi podeszwie. 
22. Do kontroli przestrzegania przez uczniów regulaminu stroju i wyglądu uczniowskiego 

zobowiązani są wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. 
23. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, dyrektor, nauczyciele i pracownicy 

obsługi szkoły mają prawo zwrócić mu uwagę, która powinna być skierowana do niego 
indywidualnie. 

24. W przypadku niestosowania się do zapisów niniejszego kodeksu wychowawca ma 
obowiązek uwzględnienia takiej postawy i obniżyć uczniowi ocenę zachowania zgodnie 
ze Szkolnym Systemem Oceniania. 

25. Przy ustaleniu ostatecznej oceny z zachowania wychowawca ma decydujący głos. 
26. Ocenę zachowania uczniów ustala się według poniższych kryteriów: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
a. wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych (jest bardzo 

dobrze przygotowany do lekcji, poszerza swoją wiedzę, korzystając z dostępnych 
źródeł informacji, odrabia zadania domowe), 

b. jest zdyscyplinowany i obowiązkowy, 
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c. wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i twórczą postawą, sam angażuje się w 
życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, 

d. godnie reprezentuje szkołę, dba o jej dobre imię i mienie, 
e. bierze czynny udział w imprezach szkolnych, akcjach oraz pracach i zbiórkach 

charytatywnych, 
f. aktywnie pracuje w organizacjach uczniowskich, działających na terenie szkoły lub 

samorządzie szkolnym, 
g. bierze udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 
h. jest koleżeński, odpowiedzialny, prawdomówny, życzliwy, chętny do pomocy, 

pomaga słabszym, 
i. przeciwstawia się przejawom zła i przemocy, 
j. reprezentuje wysoką kulturę osobistą, szanuje innych, dba o kulturę języka, 
k. nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a. wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem do obowiązków szkolnych (jest 

przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe), 
b. cechuje się inicjatywą i twórczą postawą, angażuje się w życie klasy, szkoły i 

środowiska lokalnego, 
c. bierze czynny udział w imprezach szkolnych, akcjach, pracach i zbiórkach 

charytatywnych, 
d. aktywnie pracuje w organizacjach uczniowskich, działających na terenie szkoły lub 

samorządzie szkolnym, 
e. uczestniczy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 
f. jest rzetelny, prawdomówny, zdyscyplinowany, godny zaufania, koleżeński, 

życzliwy, chętny do pomocy, 
g. przeciwstawia się przejawom zła i przemocy, 
h. reprezentuje wysoką kulturę osobistą, szanuje innych, dba o kulturę języka, 
i. nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a. rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (jest przygotowany do lekcji, 

prawie zawsze ma odrobione zadania domowe), 
b. uczestniczy w życiu klasy i szkoły, często jednak bez własnej inicjatywy – oczekuje 

poleceń i wskazówek, 
c. stosuje zasady dobrego wychowania, wykazuje właściwą postawę względem 

nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, 
d. jest koleżeński, życzliwy, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny, nie jest 

obojętny na zło, chętnie pomaga innym, dba o kulturę języka, 
e. nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 5 godz. w semestrze, 
f. otrzymał nie więcej niż 1 karę statutową. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
a. wypełnia podstawowe obowiązki szkolne, 
b. nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne 

polecenie nauczyciela, 
c. poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów – kultura 

osobista raczej nie budzi zastrzeżeń, na ogół stosuje się do poleceń i uwag 
dotyczących jego postawy i zachowania, 

d. ma nieusprawiedliwione nieobecności (więcej niż 5 godz.), 
e. otrzymał nie więcej niż 2 kary statutowe. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
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a. wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (nie przygotowuje się 
do lekcji, nie odrabia zadań domowych, nie wykazuje chęci poprawy ocen 
niedostatecznych), 

b. nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i szkoły, 
c. niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

wobec koleżanek i kolegów, 
d. charakteryzuje się niską kulturą osobistą, 
e. ma nieusprawiedliwione nieobecności, niszczy mienie szkolne, 
f. otrzymał naganę dyrektora. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
a. wykazuje negatywny stosunek do obowiązków szkolnych (nie przygotowuje się do 

lekcji, nie odrabia zadań domowych, nie wykazuje chęci poprawy ocen 
niedostatecznych, wyśmiewa się z uczniów, którzy się uczą 

b. opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 30 godzin w semestrze, nagminnie 
spóźnia się, 

c. nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i szkoły, 
d. nagannie zachowuje się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

wobec koleżanek i kolegów – charakteryzuje się brakiem kultury osobistej, jest 
arogancki, agresywny, wulgarny, również w sieci, 

e. ma demoralizujący wpływ na innych uczniów, 
f. niszczy mienie klasy i szkoły, 

przejawia inne negatywne działania – dopuszcza się poważnych uchybień poza 
szkołą np. kradzież, chuligaństwo, narkotyki, rozbój, 
był ukarany naganą przez dyrektora szkoły. 

27. Do gromadzenia informacji o zachowaniu ucznia w klasach IV – VIII wykorzystywany jest 
dziennik elektroniczny. 

28. Wystawiając ocenę z zachowania wychowawca klasy zobowiązany jest wziąć pod uwagę 
znajdujące się w dzienniku lekcyjnym – elektronicznym zapisy o pozytywnych i 
negatywnych zachowaniach ucznia. Za ich prowadzenie oraz bieżącą analizę 
odpowiedzialny jest wychowawca. 

29. Obowiązek dokonania wpisu o zachowaniu i postawie ucznia spoczywa na każdym 
nauczycielu oraz pracowniku szkoły – zgłasza uwagi do wychowawcy. 

30. Wnioski o dokonanie wpisu mogą być także zgłaszane do wychowawcy przez 
zainteresowanego ucznia i jego kolegów, samorząd klasowy lub szkolny, rodziców, kluby 
sportowe, organizacje, stowarzyszenia i inne podmioty prawne. Wymagają jednak one 
odpowiedniego udokumentowania i uwiarygodnienia. 

31. Uczeń ma prawo znać treść uwag dotyczących jego osoby zapisy i punktację. 
32. Po uzyskaniu przez ucznia za każdym razem 5 uwag negatywnych tego samego rodzaju, 

stosuje się kary statutowe: 
1) Upomnienie ustne wychowawcy klasy z powiadomieniem rodzica i sporządzeniem 

notatki w dzienniku elektronicznym w rubryce: Kontakty z rodzicami oraz Uwagi o 
uczniach. 

2) Rozmowa z wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem szkoły, rodzicem oraz notatka 
w dzienniku elektronicznym j. w. 

3) Nagana dyrektora (z notatką w dzienniku elektronicznym oraz wpisem do „akt 
ucznia”). 

4) Przeniesienie do równoległej klasy, 
5) Przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty ( Wniosek złożony do 

Kuratora Oświaty z opisem zaistniałej sytuacji). 
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a. Skutkiem każdej kary statutowej jest zawieszenie w przywilejach ucznia wg 
potrzeb i okoliczności (np.: dyskoteka, dzień chłopaka, reprezentowanie szkoły na 
zewnątrz). 

b. W przypadku pogłębiających się problemów wychowawczych należy dociekać ich 
przyczyn we współpracy z rodzicami i podjąć działania w kierunku rozwiązania 
problemu wraz ze specjalistami. 

33. Pedagog szkolny informuje wychowawcę o wszystkich problemach, zachowaniach i 
postawach jego wychowanków, winien również dokonać odpowiednich wpisów do 
dziennika. 

34. Wychowawca klasy i każdy nauczyciel są zobowiązani do systematycznych kontaktów z 
pedagogiem szkolnym w celu informowania o problemach, zachowaniach i postawach 
ich uczniów. 

35. Uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 
terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
1) W przypadku stwierdzenia, że ocena roczna z zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia oceny, Dyrektor szkoły powołuje 
komisję w skład, której wchodzą: 
a. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 
b. wychowawca klasy, 
c. pedagog/psycholog 
d. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 
e. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
f. przedstawiciel Rady Rodziców. 

2) Powołana komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od 
dnia zgłoszenia zastrzeżeń, w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3) Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
4) Rodzice ucznia mają prawo wglądu do arkusza ocen ucznia i protokołu komisji. 

36. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania. 
1) Uczeń lub jego rodzice przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej może 

zwrócić się do Dyrektora szkoły z wnioskiem o podwyższenie ustalonej rocznej oceny 
zachowania o jedną ocenę wyżej. 

2) Dyrektor na posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawia wniosek ucznia lub rodzica 
o ponowne rozpatrzenie rocznej oceny zachowania. 

3) Rada Pedagogiczna po wysłuchaniu opinii wychowawcy ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania. 

4) Rada Pedagogiczna może ocenę podwyższyć, zostawić taka sama lecz nie może jej 
obniżyć. 

§ 67 
PROMOWANIE UCZNIÓW 

1. Uczniowie klas IV – VIII otrzymują promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, uzyskali oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 
ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 73. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne z wyróżnieniem. 

5. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z 
danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. 

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 
uzyskane z tych zajęć. 

7. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, przy wyliczaniu 
średniej odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą 
uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane z obydwu tych przedmiotów. 

8. Warunkiem otrzymania promocji do klasy programowo wyższej przez ucznia klas I – III 
jest pozytywna ocena jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

9. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia, 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. 

10. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 
wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, 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 osiągnięcia ucznia rokuje 
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 
nauczania dwóch klas. 

§ 68 
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. 
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela 

do końca roku szkolnego. 
4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 
5. Rodzice powinni zostać poinformowani o trudnościach, postępach, szczególnych 

uzdolnieniach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum 4 razy w roku szkolnym 
lub indywidualnie według potrzeb. 

6. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni 
nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach 
niedostatecznych i odnotowanie tego w dzienniku. Wychowawca klasy w tym samym 
terminie pisemnie informuje rodziców i odnotowuje to w dzienniku. 

7. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i 
jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i zachowania śródrocznych i rocznych. Zamieszcza informację w dzienniku 
elektronicznym. 
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8. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami są niedopuszczalne w czasie trwania 
lekcji, ponieważ zakłócają organizację pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

9. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu – dotyczy klas III i 
VIII otrzymują list gratulacyjny na uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

 
§ 69 

1. Szczegółowe formy sprawdzania i oceniania z poszczególnych przedmiotów zawarte 
są w Przedmiotowych Systemach Oceniania 

 
§ 70 

2. Częstotliwość oceniania: 
1) W tygodniu można przeprowadzić nie więcej niż dwie pisemne prace 

sprawdzające, w tym tylko jedną dziennie. 
2) Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie 

uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu nie obowiązuje p.1. 
3) Częstotliwość oceniania aktywności na lekcji zawarte są w Zasadach 

Przedmiotowego Oceniania. 
4) W ciągu półrocza ocenie podlegają przynajmniej dwie prace domowe. 

 
§ 71 

ZASADY POPRAWIANIA WYNIKÓW NIEKORZYSTNYCH 
1. Uczeń ma prawo do poprawiania niekorzystnych ocen cząstkowych na zasadach 

ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 
2. Nauczyciel ma obowiązek informowania uczniów i ich rodziców o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 
na zajęciach edukacyjnych. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

5. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 
na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. 

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, 
2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej – półroczu programowo wyższym, szkoła umożliwia uczniowi 
uzupełnienie braków. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 
zadań praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 
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2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 
przeprowadzany ten egzamin. 

11. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 
rodzice ucznia. 

12. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
4) imię i nazwisko ucznia, 
5) zadania egzaminacyjne, 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Rodzice ucznia mają prawo wglądu do arkusza ocen ucznia i protokołu egzaminu. 
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 
 

§72 
1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są pisemnie poinformowani o niedostatecznej 

ocenie klasyfikacyjnej na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, ze 
wskazaniem możliwości poprawy. 

2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

3. Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 
niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 
plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 
powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 
letnich. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
7. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły – przewodniczący, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminujący, 
3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego zajęcia edukacyjnego – członek komisji. 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 p.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego 
takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 
szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: 
1) skład komisji, 
2) termin egzaminu poprawkowego, 
3) pytania egzaminacyjne, 
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
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10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Rodzice ucznia mają prawo wglądu do arkusza ocen ucznia i protokołu egzaminu. 
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 12. 

14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 
podstawowego 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. 

15. Od negatywnego wyniku egzaminu poprawkowego nie przysługuje odwołanie, z 
zastrzeżeniem ust. 12. 

 
§73 

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE 
ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘC EDUKACYJNYCH 

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować do Dyrektora szkoły 
o podwyższenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
1) Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia składany jest w formie pisemnej co 

najmniej 7 dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
2) 2) Dyrektor szkoły decyduje, czy uczniowi składającemu wniosek przysługuje prawo  

do podwyższenia oceny rocznej z zajęć edukacyjnych. 
3) Uczniowi przysługuje prawo do podwyższenia oceny: 

a. z jednego przedmiotu, 
b. o jeden stopień, 
c. w przypadku oceny niedostatecznej obowiązują przepisy § 73. 

4) Termin i formę egzaminu sprawdzającego wiadomości i umiejętności ustala 
nauczyciel przedmiotu po konsultacji z Dyrektorem szkoły. 

5) Egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie 
pisemnej i ustnej. 

6) Egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć 
artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7) Egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w 
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 
uczniem i jego rodzicami. 

8) Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego Dyrektor szkoły powołuje komisję. 
9) W skład komisji wchodzą: 

a. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako 
przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10) Nauczyciel, o którym mowa w p.9b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 
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prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

11) Z egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
c. termin egzaminu sprawdzającego, 
d. imię i nazwisko ucznia, 
e. zadania egzaminacyjne, 
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

13) Ustalona przez komisję , roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

14) Rodzice ucznia mają prawo wglądu do arkusza ocen ucznia i protokołu egzaminu. 
2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 
przepisami dotyczącymi trybu ustalania ocen. 
1) Zastrzeżenia o których mowa w ust. 2 zgłasza się nie później jednak niż w terminie 

dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych. 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania ocen, Dyrektor 
szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 
ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3) Egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie 
pisemnej i ustnej. 

4) Egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć 
artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5) Egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż  w 
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 
uczniem i jego rodzicami. 

6) Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego Dyrektor szkoły powołuje komisję. 
7) W skład komisji wchodzą: 

a. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako 
przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8) Nauczyciel, o którym mowa w p.7b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

9) Z egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
c. termin egzaminu sprawdzającego, 
d. imię i nazwisko ucznia, 
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e. zadania egzaminacyjne, 
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11) Ustalona przez komisję , roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

12) Rodzice ucznia mają prawo wglądu do arkusza ocen ucznia i protokołu egzaminu. 
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego, 

o którym mowa w ust. 1 i 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego 
rodzicami. 

§ 74 
WYRÓWNYWANIE BRAKÓW 

1. Uczeń ma prawo do pomocy w ramach zajęć wyrównawczych w miarę możliwości 
finansowych szkoły. 

2. Uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela z prośbą o 
wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w 
zadaniach domowych. 

3. W przypadkach zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela, Dyrektor 
szkoły może zorganizować dodatkowe konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu z 
nauczycielem, uczniami i rodzicami. 

4. Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeżeli zaległości 
powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe, słabsze zdolności). 

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 
§ 75 

FORMY INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH ICH DZIECI 
1. Rodzice są informowani o osiągnięciach, szczególnych uzdolnieniach oraz zachowaniu 

swoich dzieci poprzez: 
1) dziennik elektroniczny – oceny i uwagi dotyczące zachowań, 
2) zebrania z rodzicami, 
3) konsultacje indywidualne z nauczycielami, 
4) pisemne informowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i 

rocznych z miesięcznym wyprzedzeniem i wskazaniem możliwości poprawy, 
5) wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac ucznia, podczas zebrań z rodzicami, 

konsultacji indywidualnych lub po wcześniejszym, skutecznym umówieniu się z 
nauczycielem uczącym; prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela 
uczącego z możliwością wglądu (udostępnienia wychowawcy klasy). 

 
§ 78 

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 
w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał 
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 
o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej 
rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z 
rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 
średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

5. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza 
się oceny uzyskane z obydwu tych przedmiotów. 

 
§ 79 

EWALUACJA ZWO 
1. W procesie ewaluacji ZWO udział biorą: 

1) uczniowie: ankiety, Samorząd Uczniowski, dyskusje na lekcjach wychowawczych, 
2) rodzice: zebrania rodzicielskie, ankiety, dyskusje; 

2. Każdego roku po klasyfikacji rocznej ZWO poddawany jest weryfikacji. 
3. Zmian w ZWO dokonuje Rada Pedagogiczna. 

 
§ 80 

POSTANOWNIENIA KOŃCOWE 
1. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania mogą zostać zmienione, jeśli Rada Pedagogiczna 

Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą podejmie taką decyzję. 
2. Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania podejmują nauczyciele w 

Zasadach Przedmiotowego Oceniania. 
3. W przypadkach nieobjętych ZWO decyzje podejmuje Dyrektor szkoły podstawowej. 

 
ROZDZIAŁ 7 

UCZNIOWIE SZKOŁY 
§ 81 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 
1. Członek społeczności szkolnej: 

1) Członkiem społeczności Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Osieku 
nad Wisłą staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony przez zasady 
przyjmowania sposób; 

2) Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności 
szkolnej; 

3) Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi 
prawami człowieka i dziecka; 

4) Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na 
różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, 
pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne. 

2. Traktowanie członków społeczności szkolnej: 
1) Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu 

traktowaniu lub karaniu; 
2) Żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej 

ingerencji w sferę jego życia prywatnego; 
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3) Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka 
społeczności szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane 
i karane; 

4) Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, 
obrzędach religijnych lub nauce religii; 

5) Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek: 
a. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 
b. przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi 

ludźmi, 
c. zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych, 
d. zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz 

używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 
6) Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub 

psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka. 
7) Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne 

zgromadzone w szkole. 
8) Uczeń i jego rodzice oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni odpowiadają 

materialnie za świadomie wyrządzone przez siebie szkody. 
9) Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły 

Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Osieku nad Wisłą i kultywować jej tradycje. 
 

§ 82 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do: 
1) Wiedzy o prawach ucznia Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego; 
2) Dostępu do statutu szkoły oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych; 
3) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
4) Znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu; 
5) Otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w 

sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń socjalnych; 
6) Informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, 

imprezach szkolnych, rozkładu lekcji; 
7) Bezpłatnego podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych; 
8) Bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i 

możliwości organizowanych na zasadach określonych w statucie szkoły; 
9) Wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 
10) Wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra 

innych; 
11) Wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw 

ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu; 
12) Przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu; 
13) Posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod 

warunkiem, że nie narusza praw i godności innych osób; 
14) Uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych; 
15) Równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu; 
16) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego 

traktowania lub wyzysku; 
17) Poszanowania własnej godności; 
18) Opieki w czasie zajęć organizowanych w szkole; 
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19) Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 
20) Być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu; 
21) Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności 

odrabiania pracy domowej; 
22) Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych 

oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 
23) Korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 

określonych przez Dyrektora szkoły; 
24) Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: 

a. okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 
b. szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, 
c. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 
d. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie 

dobranej fryzury, 
25) Przestrzegania postanowień zawartych w statucie. 

2. Uczeń w szkole ma obowiązek: 
1) Uczyć się systematycznie w miarę swoich możliwości. 
2) Odrabiać pracę domową w wymaganym przez nauczyciela terminie. 
3) Utrwalać materiał w wymaganym przez nauczyciela czasie. 
4) Posiadać odpowiednie podręczniki, zeszyty, przybory i materiały niezbędne podczas 

lekcji. 
5) Informować rodziców o swoich wynikach w nauce i zachowaniu. 
6) Przychodzić punktualnie na zajęcia szkolne oraz: 

a. nie może spóźniać się na lekcje, 
b. nie może bez zezwolenia osoby dorosłej wychodzić poza teren szkoły, 
c. po wejściu na teren szkoły ma obowiązek zmienić obuwie. 

7) Przestrzegania kulturalnego zachowania się, a w szczególności: 
a. grzecznie witać wszystkich pracowników szkoły, gości szkoły oraz pozdrawiać 

swych kolegów, 
b. przed lekcją ustawiać się naprzeciw wyznaczonej klasy i spokojnie oczekiwać na 

nauczyciela, 
c. podczas rozmowy z osobą dorosłą przyjąć odpowiednią postawę, 
d. w czasie przerw spokojnie poruszać się po korytarzu, 
e. przestrzegać kolejności konsumowania posiłku - obiadu w stołówce szkolnej na 

wyznaczonej przerwie, 
f. po skończonych lekcjach przejść spokojnie do szafek. 

8) Szanować wszystko w otoczeniu szkoły oraz: 
a. nie niszczyć sprzętów, pomocy szkolnych i urządzeń sanitarnych, 
b. szanować własne i cudze podręczniki, przybory, 
c. dbać o czystość szkoły i terenu wokół niej, 
d. dbać o porządek w klasach i na terenie szkoły. 

9) Godnie reprezentować szkołę i swoją rodzinę, a także: 
a. kulturalnie zachowywać się w szkole i poza szkołą w miejscach publicznych, 
b. nosić strój zgodny z regulaminem stroju szkolnego, 
c. dbać o higienę osobistą. 

10) Posiadać legitymację szkolną. 
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§ 83 
1. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na 
zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu 
po spełnieniu warunków: 
1) Lekcje wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, drugi język, z których uczeń ma 

być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym 
dniu w miarę możliwości; 

2) Rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora szkoły, w którym wyraźnie 
zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na 
zajęciach. 

2. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości 
uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach 
informatyki, drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli 
w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi 
zajęciami lekcyjnymi lub przebywać na zajęciach w świetlicy szkolnej. 

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wybranych 
ćwiczeń fizycznych, zajęć komputerowych, drugiego języka po otrzymaniu decyzji 
Dyrektora szkoły. 

§ 84 
4. W ostatnim tygodniu nauki (VIII klasa, zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze 

szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa. 
 

§ 85 
1. Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o 
podobnym działaniu, 

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu, 
3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu, 
4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć, 
5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych, ewentualnie za zgodą 

nauczyciela wyjątek stanowi woda mineralna, 
6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i 

zgody zainteresowanych, 
7) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych, 
8) zapraszać obcych osób do szkoły. 

 
§ 86 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych na terenie 
 Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt 
elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.  

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu. 
przynoszonego przez uczniów. 

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną 
odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z 
wychowawcą – opiekunem grupy. 
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4. Podczas  pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania 
telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane) – z zastrzeżeniem 
punktu 6. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego): 
1) nawiązywanie połączenia telefonicznego, 
2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej, 
3) rejestrowanie materiału audiowizualnego, 
4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej, 
5) wykonywania obliczeń. 

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy 
aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub 
fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji 
niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz 
przesyłanie treści obrażających inne osoby. Powyższe nie dotyczy wydarzeń publicznych 
odbywających się w szkole, w tym uroczystości szkolnych. 

6. Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego na zajęciach edukacyjnych jako 
pomocy dydaktycznej za zgodą nauczyciela,  z zastrzeżeniem pkt.5. 

7. Podczas przerw oraz w świetlicy i jadalni obowiązuje zakaz używania telefonów i innych 
urządzeń elektronicznych do celów innych niż tylko wykonanie pilnego połączenia 
telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego, wynikającego z bieżącej potrzeby, za 
zgodą nauczyciela. Obowiązuje zakaz korzystania z Internetu za pośrednictwem telefonu 
komórkowego. 

8. W przypadku łamania przez ucznia w/w zasad na lekcjach lub na terenie szkoły: 
1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w e-dzienniku – jako uwagę do rodzica/prawnego 

opiekuna, 
2) nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia do rodziców lub 

prawnych opiekunów w celu przekazania informacji o  zaistniałej sytuacji i wspólnej 
(rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania, 

3) w razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje 
przekazany do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły, 

4) informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do 
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  

5) Uczeń ma obowiązek:  
a. wyłączyć go i zamknąć w ostemplowanej oraz podpisanej kopercie,  
b. odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w e-dzienniku. 
9. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej 
(nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej 
dotyczącej sprawy służbowej lub rodzinnej). 

10. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli i 
pracowników szkoły Dyrektor udziela upomnienia. 

 
§ 87 

NAGRODY I KARY 
1. Wobec uczniów mogą byś stosowane nagrody. 

1) Uczeń może otrzymać wyróżnienie i nagrodę za: 
a. wzorowe zachowanie, 
b. za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, 
c. osiągnięcia w nauce, konkursach, przeglądach i zabawach, 
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d. dzielność i odwagę, 
e. za pracę na rzecz klasy i szkoły i środowiska. 

2) Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu 
uczniowskiego i Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3) Uczeń może być nagrodzony: 
a. pochwałą słowną,, 
b. nagrodą książkową, 
c. nagrodą rzeczową, 
d. listem gratulacyjnym, 
e. dyplomem, 
f. Nagrody statutowe: 

4) Po uzyskaniu przez ucznia uwag pozytywnych – przyznaje się nagrody statutowe wraz 
z informacją dla rodziców w dzienniku elektronicznym: 
a. pochwała ustna wychowawcy, 
b. pochwała na forum szkoły, 
c. pochwała Dyrektora z wpisem do „akt ucznia” oraz na forum szkoły. 

2. Wobec ucznia mają być stosowane następujące rodzaje kar: 
1) upomnienie ustne wychowawcy klasy, 
2) rozmowa z wychowawcą, pedagogiem, Dyrektorem szkoły, 
3) powiadomienie rodziców, 
4) zawieszenie w prawach reprezentowania szkoły na zewnątrz, 
5) nagana Dyrektora szkoły, 
6) przeniesienie do równoległej klasy, 
7) przeniesienie do innej szkoły – decyzję o przeniesieniu podejmuje Kurator Oświaty. 

3. W przypadku pogłębiających się problemów wychowawczych należy dociekać ich 
przyczyn we współpracy z rodzicami i podjąć działania w kierunku rozwiązania problemu 
wraz ze specjalistami. 

4. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż 3 miesiące), jeśli 
uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, samorządu klasowego lub szkolnego, rady 
rodziców lub rady pedagogicznej. 

5. Wymierzanie kary musi być poprzedzone wysłuchaniem obwinionego. 
6. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 
7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej 

mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. Obowiązek ten spełnia wychowawca 
zainteresowanego ucznia. 

8. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym paragrafie decyzje o wymiarze i rodzaju 
kary podejmuje zwołana w trybie natychmiastowym rada pedagogiczna. 

9. Od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się pisemnie za pośrednictwem 
samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rady rodziców do Dyrektora szkoły w 
terminie 7 dni. Dyrektor szkoły udziela uczniowi odpowiedzi w terminie 7 dni od jej 
wniesienia . 

10. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora 
Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeśli zastosowane kary (objęte statutem) 
były nieskuteczne a uczeń: 
1) wchodzi w kolizję z prawem, 
2) demoralizuje innych uczniów, 
3) dopuszcza się kradzieży, 
4) stosuje przemoc wobec uczniów. 
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11. Rodzice mają prawo odwołać się pisemnie od wymierzonej kary do Dyrektora szkoły w 
terminie 7 dni. Dyrektor szkoły ma obowiązek ustosunkować się do odwołania w ciągu 7 
dni od wniesienia odwołania. 

12. W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły zainteresowane strony mogą w 
terminie 7 dni odwołać się do Kuratora Oświaty w Bydgoszczy (Delegatura w Toruniu). 

13. Uzupełnienie: 
1) sprawy sporne dotyczące relacji w społeczności szkolnej powinny być rozpatrywane w 

kręgu zainteresowanych stron, 
2) uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 

negatywnie oceniani, a w razie potrzeby przysługuje im prawo do opieki i pomocy ze 
strony pedagoga szkolnego, Dyrektora szkoły i Rady Rodziców. 

 
 

ROZDZIAŁ 8 
PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO SZKOŁY 

§ 88 
OBOWIĄZEK SZKOLNY 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły 
podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

 
§ 89 

1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

2. Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust.1, jeśli dziecko: 
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 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
 

§ 90 
ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKONEGO 

1. Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje Dyrektor publicznej 
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 

2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 

3. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 
obowiązku szkolnego. 

4. W przypadku dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 9 lat. 

5. Odroczenie obowiązku szkolnego dla dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły, w obwodzie którym dziecko mieszka, 
na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

6. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek w 
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa w ust. 5 i 
6 składa się do nie później niż do 31 sierpnia. 
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7. Do wniosku, o których mowa w ust. 5 i 6 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia 
spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. 

 
§ 91 

INNE FORMY SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 
1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie 

decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na 
wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 
16 ust. 8 - 14 ustawy o systemie oświaty. 

2. Zezwolenie Dyrektora szkoły może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w 
trakcie roku szkolnego jeżeli: 
1) szkoła, do której dziecko zostało przyjęte znajduje się na terenie województwa, w 

którym zamieszkuje dziecko 
2) do wniosku rodziców o spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą 

załączono: 
a. opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
b. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków realizacji podstawy 

programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 
c. zobowiązanie rodziców do przystępowaniu dziecka, w każdym roku szkolnym, do 

rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 
3. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny poza szkołą może otrzymać 

świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na 
podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor 
zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 

4. Zezwolenie Dyrektora szkoły może być cofnięte na wniosek rodziców ucznia lub jeśli 
uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów 
klasyfikacyjnych albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych lub zezwolenie 
zostało wydane z naruszeniem prawa.  

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, a także rodzice takiego ucznia mogą 
korzystać ze wsparcia szkoły, której Dyrektor wydał zezwolenie na realizację obowiązku 
szkolnego poza szkołą. 

 
§ 92 

1. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 
§ 93 

1. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność 
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 
w szkole podstawowej. 

 
§ 94 

1. Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe rodzice dziecka podlegającego 
obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 
1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły, 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, 
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4) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 
podstawowej w obwodzie, którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego 
poza szkołą obwodową. 

 
§ 95 

ZASADY REKRUTACJI 
1. Do Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Osieku nad Wisłą przyjmuje się „z 

urzędu” kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia 
do szkoły dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem, może 
zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami. 

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego: 
1) nabór uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzony jest od 1 marca 

do 31marca dla uczniów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 7 lub 6 rok 
życia, 

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej 
publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
– wg kalendarza rekrutacji na dany rok szkolny ustalonego przez organ prowadzący 
szkołę, 

3) podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych – wg kalendarza 
rekrutacji na dany rok szkolny ustalonego przez organ prowadzący szkołę, 

4) potwierdzenie przez rodziców lub prawnych opiekunów uczęszczania kandydata do 
szkoły – wg kalendarza rekrutacji na dany rok szkolny ustalonego przez organ 
prowadzący szkołę, 

5) podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych – wg kalendarza rekrutacji 
na dany rok szkolny ustalonego przez organ prowadzący szkołę. 

 
§ 96 

1. Do klas pierwszych dzieci z obwodu przyjmowane są na podstawie wniosku. 
2. Rodzaj dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych Regulamin 
Rekrutacji umieszczony na stronie WWW szkoły i dostępny w sekretariacie szkoły. 

 
§ 97 

1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 
przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej, a także 
zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym 
określa Regulamin Rekrutacji zwany dalej „Regulaminem”.  

3. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie 
dotyczy także postępowania uzupełniającego, tj. postępowania po przeprowadzonym 
postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

 
§ 98 

1. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się w terminie rekrutacji, podawanym w 
każdym roku szkolnym do publicznej wiadomości.  

2. Przewodniczący komisji jest uprawniony do zwoływania posiedzeń w trybie 
nadzwyczajnym 
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3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje Przewodniczący Komisji. 
4. Udział w posiedzeniach komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków. 
5. Członkowie komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych z 

pracą komisji tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami. 
6. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład 

osobowy, ustalenia komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i 
członków. 

7. Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadzi sekretariat szkoły. 
 

§ 99 
1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami, 
2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, 
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z 
wymogami art. 20 zc ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wywieszonej w widocznym 
miejscu w siedzibie placówki, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów 
uszeregowane w kolejności alfabetycznej, 

4) podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, zgodnie z 
wymogami art. 20 ust.4 ustawy o systemie oświaty, 

5) w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę 
wolnych miejsc, 

6) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, 
7) sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna 

kandydata, uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie odmowy 
przyjęcia zawiera przyczyny odmowy, 

8) w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca 
sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania 
rekrutacyjnego według tych samych zasad. 

2. Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując 
się wyłącznie przepisami prawa. 

3. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 
1) zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do szkoły, 
2) opracowanie harmonogramu posiedzeń komisji oraz porządku zebrań, 
3) dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do szkoły, w oparciu o 

które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne, 
4) przewodniczenie zebraniu komisji, 
5) zapewnienie obsługi administracyjnej – dostęp do dokumentów, przepisów; 

zaopatrzenie w sprzęt biurowy i papier 
6) sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie, 
7) przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego, 
8) sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac komisji wraz z wnioskami do dalszej 

pracy. 
4. Do obowiązków członków komisji należy w szczególności: 

1) uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji, 
2) czynny udział w pracach komisji, 
3) zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki, 
4) ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów. 

5. Komisja Rekrutacyjnej pracuje według następującego porządku: 
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1) prace przygotowawcze polegają na: 
a. sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków, 
b. w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania rekrutacyjnego; 

do wniosku odrzuconego z powodu braków formalnych należy dołączyć opis 
wskazujący na braki, 

c. ustaleniu liczby kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, a ubiegających się 
o przyjęcie do szkoły, 

d. ustaleniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 
e. sporządzenie cząstkowego protokołu z części wstępnej; protokół powinien 

zawierać: liczbę wolnych miejsc w szkole, liczbę złożonych wniosków ogółem, 
wykaz kandydatów do przyjęcia „z urzędu” tj. kandydatów zamieszkałych w 
obwodzie szkoły, wykaz ten powinien być sporządzony w formie tabeli, zaś 
kandydaci zapisani w porządku alfabetycznym. 

2) I etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy wyłącznie wniosków 
rodziców/opiekunów kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły i polega na 
przyjęciu „z urzędu” kandydatów z obwodu szkoły; 

3) II etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się, gdy po przyjęciu wszystkich 
kandydatów z obwodu szkoła posiada wolne miejsca – rekrutację prowadzi się dla 
zamieszkałych poza obwodem: 
a. ustala się listę kandydatów z największą liczbą punktów, 
b. przygotowuje się listę kandydatów przyjętych i nieprzyjęty oraz liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia; 
4) postępowanie uzupełniające prowadzi się po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Obowiązują takie same 
zasady postępowania uzupełniającego, jak opisane powyżej. Postępowanie 
uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego 
rok szkolny. 

 
§ 100 

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 
1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen 
wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach 
określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów: 
a. w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny 

poza szkołą (na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty), 
b. w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej niż to wynika z ostatniego 

świadectwa szkolnego ucznia, 
c. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na 
podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

2. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi 
są uzupełnione w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela. 

3. Jeżeli w klasie do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, 
języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się w 
poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na 
zajęcia w innym oddziale lub grupie w tej samej szkole, uczeń może: 
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1) uczyć się danego języka obcego nowożytnego, wyrównując we własnym zakresie 
braki programowe do końca roku szkolnego, 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył 
się w poprzedniej szkole, albo 

3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego nowożytnego w innej szkole. 
4. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, 

jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin 
klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego nowożytnego, wyznaczony 
przez Dyrektora szkoły, a w przypadku braku nauczyciela danego języka – nauczyciel 
zatrudniony w innej szkole w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

 
ROZDZIAŁ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 101 

1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określa organ 
prowadzący. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3. Szkoła posiada: 

1) imię majora Henryka Sucharskiego, 
2) sztandar szkoły, 
3) pieśń szkoły: 

a. Szkoła posiada własną pieśń szkoły. Znajomość słów to jeden z ważnych 
obowiązków uczniowskich. Podczas wykonywania pieśni szkoły uczniowie 
zachowują się podobnie jak w czasie wykonywania hymnu państwowego. 

b. Tekst Pieśni Szkoły: 
Otwórz oczy 
Muzyka i tekst Andrzej Starzec 

To niebo nad nami, 
szum lasów, zieleń pól, 
gdzie Wisła i Odra, 
to Polska, to kraj mój. 
Ref. My chcemy się uczyć, pracować ile sił, 
by Polska w siłę rosła, by kraj piękny był. 
Jak barwne są kwiaty, 
jak mocny rośnie las, 
tak Polsce — Ojczyźnie 
wyrośnie kadra z nas. 
Ref. My chcemy się uczyć... 
A przyszłość pokaże, 
historii doda kart, 
czy zdałeś egzamin, 
na ile trud był wart. 
Ref. My chcemy się uczyć... 

4. święto szkoły - DZIEŃ PATRONA – obchodzony 9 maja, data nadania szkole imienia, 
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§ 102 
CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU I SYMBOLI 

PAŃSTWOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSIEKU NAD WISŁĄ 
1. Ceremoniał szkolny Zespołu Szkół w Osieku nad Wisła jest opisem uroczystości z 

udziałem sztandaru Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą. Należą do nich ślubowania, 
obchody świąt państwowych oraz uroczystości środowiskowe. Stanowi integralną część z 
tradycjami szkoły oraz przyjętym harmonogramem uroczystości szkolnych. Ceremoniał 
jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje on bowiem 
do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego 
stosunku uczniów do symboli narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy 
patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli. 

2. Szkoła Podstawowa w Osieku nad Wisłą nosi imię majora Henryka Sucharskiego 
3. Sztandar szkoły 

1) Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem Polski – Narodu – Małej  
Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. 

2) Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i okazania 
należnego mu szacunku poprzez właściwy ubiór i postawę. 

3) Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji wymagają 
właściwej dbałości i uwagi, tak, aby sztandar nie uległ zmianie lub znieważeniu. 

4) Sztandar wraz z insygniami pocztu sztandarowego, jest przechowywany na terenie 
szkoły, w gablocie. 

5) Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja w szkole, 
dlatego w jego składzie winni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie, godni 
takiego zaszczytu. 

6) Skład osobowy pocztu i zastępczego pocztu sztandarowego tworzą: chorąży 
(sztandarowy) - uczeń, asysta – dwie uczennice. 

7) Kandydatury składu pocztu sztandarowego oraz składu zastępczego są przedstawiane 
na czerwcowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przez nią zatwierdzane. 

8) Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu 
uroczystego zakończenia roku szkolnego przez absolwentów klas VIII). 

9) Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 
sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

10) Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń - garnitur lub ciemne spodnie, 
biała koszula, czarne obuwie. Uczennice - biała bluzka i ciemne spódnice tej samej 
długości, czarne obuwie. 

11) Insygnia pocztu sztandarowego: 
a. biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem 

białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 
b. białe rękawiczki. 

12) Sprawami organizacyjnymi pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez 
Dyrektora spośród nauczycieli szkoły. 

13) Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 
a. uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 
b. ślubowanie klas pierwszych, 
c. obchody święta patrona szkoły, 
d. uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości, 
e. uroczyste zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów szkoły. 

14) Chwyty sztandarem: 
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W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się 
następujące postawy i chwyty: 

Postawy  Opis chwytu 

„zasadnicza” 
 

Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na 
wysokości czubka buta. Drzewiec przytrzymywany prawą ręką 
powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała. 
Lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała przy lewej nodze. 

„spocznij” Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie 
„zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie swobodnej. 

„na ramię” Z postawy „zasadniczej” chorąży chwyta drzewiec lewą ręką 
w miejscu jego połączenia jednocześnie opuszczając prawą rękę na 
dolną część drzewca i podnosi rękami sztandar kładąc drzewiec na 
prawe ramię, trzyma go pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru z tyłu 
za plecami, oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni. 
Lewą rękę odwodzi i opuszcza wzdłuż ciała przy lewej nodze. 

„prezentuj” 
 

Z postawy „na ramię” chorąży chwyta lewą ręką za połączenie 
drzewca i podnosi rękami sztandar do położenia pionowego przy 
prawym ramieniu. Lewa ręka zgięta w łokciu pod kątem prostym. 
 

salutowanie 
w miejscu 
 

Wykonuje się z postawy „prezentuj”; chorąży robi zwrot w prawo 
w skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na 
odległość jednej stopy i pochyleniem sztandaru w przód do 45 
stopni. Płat sztandaru nie dotyka podłoża. Lewa ręka - z przodu, 
wyprostowana, prawa skierowana do tyłu. Po zakończeniu np. 
hymnu - chwyt „prezentuj” i „spocznij”. 

salutowanie 
w marszu 

Z położenia „na ramię” chorąży przenosi płat sztandaru w taki sam 
sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy „na prawo patrz” 
– pochyla sztandar; „baczność” – bierze sztandar na ramię. 

 
  

15) Komendy dla pocztu sztandarowego podczas uroczystości szkolnych i rocznicowych: 
a. wejście pocztu sztandarowego 

 
 

Lp. 
 

Komendy i ich 
kolejność 
 

Opis 
zachowania się 
uczestników po 
komendzie 

Poczet 
sztandarowy 
 

Sztandar 
 

1 „Proszę o 
powstanie” 

powstają przed 
wejściem pocztu 
sztandarowego 
 

przygotowanie 
do wejścia 
 

chwyt „na 
ramię” 
 

2 „BACZNOŚĆ”. … 
„Poczet 
Sztandarowy. 
Sztandar Szkoły - 
WPROWADZIĆ” 
 

w postawie 
„zasadniczej” 
wzrok 
skierowany w 
stronę sztandaru 
 

wejście 
asysta, 
chorąży, 
asysta 
zajęcie 
ustalonego 

chwyt „na 
ramię w 
marszu” 
chwyt 
„prezentuj” 
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miejsca 

 „DO HYMNU 
PAŃSTWOWEGO” 
 

w postawie 
„zasadniczej” 
 

postawa 
„zasadnicza” 
 

salutowanie 
w miejscu 
 

4 „PO HYMNIE” w postawie 
„zasadniczej” 
 

postawa 
„zasadnicza” 
 

chwyt 
„prezentuj” 
chwyt 
„zasadnicza” 
 

 
b. wyjście pocztu sztandarowego 

 

Lp. 
 

Komendy i ich 
kolejność 
 

Opis 
zachowania się 
uczestników po 
komendzie 

Poczet 
sztandarowy 
 

Sztandar 
 

1 „Proszę o 
powstanie” 

Postawa swobodna 
 

 „spocznij”  
 

„spocznij” 

2 „BACZNOŚĆ” „DO 
PIEŚNI SZKOŁY” 
 

w postawie 
„zasadniczej” 
postawa 
„zasadnicza” 
 

zasadnicza 
 

 
prezentuj 
salutowanie 
w miejscu 
 

3 „PO PIEŚNI” w postawie 
„zasadniczej” 
 

postawa 
„zasadnicza” 
 

„prezentuj” 
 

4 „BACZNOŚĆ”. 
Poczet 
Sztandarowy. 
Sztandar Szkoły - 
WYPROWADZIĆ 
(ODPROWADZIĆ)” 
 

w postawie 
„zasadniczej” 
wzrok skierowany 
na sztandar 
 

postawa 
„zasadnicza” 
 

„na ramię w 
marszu” 
„prezentuj” 
„na ramię 
w marszu” 
(„salutowani 
e w marszu”) 
 

 „SPOCZNIJ”. 
 

Proszę usiąść. 
w postawie 
swobodnej, 
uczestnicy siadają 
 

wyjście 
asysta, 
chorąży, 
asysta, 
 

sztandar i 
insygnia złożone 
do przechowania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statut Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Osieku n/Wisłą 

84 

 

16) Ceremoniał przekazania sztandaru (uroczystość pożegnania absolwentów szkoły). 
 

Lp. 
 

Komendy i ich 
kolejność 
 

Opis 
zachowania się 
uczestników po 
komendzie 

Poczet 
sztandarowy 
 

Sztandar 
 

1 „Proszę o 
powstanie” 

Postawa swobodna 
 

 Postawa 
swobodna 
 

- chwyt 
„spocznij” 
 

2 „BACZNOŚĆ” 
„Poczet 
Sztandarowy klas 
VII. DO 
PRZEKAZANIA 
SZTANDARU - 
MARSZ” 
 

w postawie 
„zasadniczej” 
wzrok skierowany 
w stronę 
sztandaru 
 

nowy poczet 
podchodzi do 
ustępującego 
pocztu 
sztandarowe 
go na 
odległość 
jednego 
kroku, 
chorąży 
wykonuje 
krok do 
przodu 
przyklękając 
na prawe 
kolano całuje 
dolny rąbek płata 
sztandaru, 
wstaje i 
odbiera z rąk 
ustępującego 
chorążego 
sztandar 

chwyt 
„prezentuj” 
 
 
 
 
 
chwyt 
„salutowanie 
w miejscu” 
 
 
 
 
 
 
chwyt 
„prezentuj” 
 

3 „ustępujący poczet 
sztandarowy 
…ODMASZEROW 
AĆ” 
 

uczestnicy 
w postawie 
„zasadniczej” 
mogą nagrodzić 
brawami 
ustępujący 
poczet, który 
przechodzi na 
wyznaczone 
miejsce. 
 

ustępujący 
poczet 
wykonuje 
zwrot i 
odchodzi 
rzędem 
nowy poczet 
zajmuje 
ustalone 
miejsce 
postawa 
„zasadnicza” 
 

chwyt 
„prezentuj” 
 
 
 
 
 
 
chwyt „na 
ramię w 
marszu” 
 

 „SPOCZNIJ”. 
 

Proszę usiąść. 
w postawie 
swobodnej, 
uczestnicy siadają 

postawa 
swobodna 
 

chwyt 
„spocznij” 
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17) Ceremoniał pożegnania absolwentów z wykorzystaniem sztandaru – kolejność 

czynności: 
a. informacja prowadzącego o przystąpieniu do uroczystości, 
b. wprowadzenie sztandaru szkoły, 
c. odśpiewanie hymnu państwowego, 
d. powitanie dyrekcji szkoły i gości, 
e. przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu, 
f. oficjalne przemówienia dyrekcji, zaproszonych gości, 
g. wręczenie świadectw i nagród uczniom klas VIII, 
h. ślubowanie absolwentów, 
i. odśpiewanie pieśni szkoły, 
j. wyprowadzenie sztandaru, 
k. część artystyczna. 

18) Ceremoniał ślubowania. 
 

Lp. 
 

Komendy i ich 
kolejność 
 

Opis 
zachowania się 
uczestników po 
komendzie 

Poczet 
sztandarowy 
 

Sztandar 
 

1 „Proszę o 
powstanie” 

Postawa swobodna 
 

 Postawa 
swobodna 
 

- chwyt 
„spocznij” 
 

2 „BACZNOŚĆ” 
(„Poczet 
Sztandarowy – 
WYSTĄP”) 
 

uczestnicy w 
postawie 
zasadniczej 
 

zatrzymanie 
na 
ustalonym 
miejscu 
 

chwyt 
„zasadnicza” 
chwyt „na 
ramię” 
(chwyt „na 
ramię w 
marszu”) 

3 „ Uczniowie klas 
pierwszych 
(ósmych) DO 
ŚLUBOWANIA” 
 

uczestnicy 
w postawie 
„zasadniczej” 
ślubujący podnoszą 
prawą rękę do 
ślubowania 
(dwa palce na 
wysokości oczu, 
pozostałe złączone 
na śródręczu) 
 

postawa 
 „zasadnicza” 
 

chwyt 
„prezentuj” 
 
 
chwyt 
„salutowanie w 
miejscu" 
 
 

 „ PO 
ŚLUBOWANIU” 
 

uczestnicy w 
postawie 
zasadniczej 
ślubujący 
opuszczają rękę 
 

postawa 
zasadnicza 
 

chwyt 
„prezentuj” 
chwyt 
„zasadnicza” 
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 „SPOCZNIJ”. 
Proszę usiąść 
 

postawa 
swobodna, 
uczestnicy 
siadają 
 

postawa 
swobodna 
 

chwyt 
„spocznij” 
 

 
 

19) Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły. 
a. Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych 

organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w 
uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych. 

b. Transport sztandaru odbywa się w ten sposób, że dwudzielny drzewiec jest 
rozkręcany przez chorążego. Sztandar zostaje zwinięty na górną część drzewca. 
Rozłączone drzewce ze zwiniętym sztandarem przenosi chorąży trzymając je pod 
ramieniem prawej ręki tak, że głowica sztandaru jest skierowana do przodu. 
Asysta pomaga chorążemu skręcić drzewiec. 

c. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach 
pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony 
czarnym kirem. Nie jest określona szerokość kiru. Stanowi go wstążka czarnej 
materii zawieszona w lewym górnym rogu, w miejscu zamocowania sztandaru na 
drzewcu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii sztandaru. 

d. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na 
ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy 
pochylić go do przodu. 

e. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany 
bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. 
Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45 stopni do 
przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do 
zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu (chwyt „spocznij”). 

f. W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości kościelnej, czy środowiskowej 
członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie 
wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w postawie swobodnej lub 
zasadniczej. 

g. Chwyt „salutowanie sztandarem” stosuje się: 
I. podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią 

Św., oraz w trakcie Błogosławieństwa „Najświętszym Sakramentem”, 
II. podczas opuszczania trumny do grobu, 

III. podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 
IV. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje, 
V. na każde polecenie osoby prowadzącej np. komenda „ NA PRAWO PATRZ”, 

h. Chwyt prezentuj”- w czasie błogosławieństwa i czytania Ewangelii. 
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§ 103 
TEKST ŚLUBOWANIA UCZNIÓW  

1. Ja uczeń klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Osieku nad 
Wisłą w obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów. Uroczyście 
ślubuję! 

 
DBAĆ O DOBRE IMIĘ SWOJEJ KLASY I SZKOŁY, 
KOCHAĆ NASZĄ OJCZYZNĘ - POLSKĘ, 
BYĆ PILNYM UCZNIEM i DOBRYM KOLEGĄ, 
SWYM ZACHOWANIEM I NAUKĄ 
SPRAWIAĆ RADOŚĆ RODZICOM I NAUCZYCIELOM! 
KSZTAŁCIĆ W SOBIE CECHY, KTÓRE POSIADAŁ NASZ PATRON, A W 
SZCZEGÓLNOŚCI UMIŁOWANIE DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA I NAUKI! 
ŚLUBUJĘ! 
2. Tekst ślubowania podczas uroczystości czyta wyznaczona osoba . Uczniowie na 

zakończenie powtarzają – Ślubuję! Lub ślubujemy! 
3. Po złożeniu ślubowania następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły podchodzi 

kolejno do każdego ucznia i kładąc ołówek na lewe ramię mówi: 
Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą. 
 
4. Tekst ślubowania uczniów klas VIII szkoły podstawowej ( ABSOLWENTÓW) 
 
Przyjmując od Rzeczypospolitej Polskiej podstawy wykształcenia, ślubuję uroczyście: 
NIE SPLAMIĆ NIGDY ZŁYM POSTĘPOWANIEM HONORU POLAKA, 
GODNIE REPREZENTOWAĆ IMIĘ SZKOŁY, KTÓRA DAŁA MI PODSTAWY WYKSZTAŁCENIA, 
BYĆ ZAWSZE PO STRONIE TYCH, KTÓRZY POSTĘPUJĄ W IMIENIU POKOJU I 
SPRAWIEDLIWOŚCI, 
SZANOWAĆ PRACĘ I AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU SPOŁECZNYM, 
CAŁĄ WIEDZĘ, KTÓRĄ ZDOBYŁEM I ZDOBĘDĘ POŚWIĘCIĆ DLA DOBRA OJCZYZNY. 
ŚLUBUJĘ WZBOGACAĆ SWOJĄ WIEDZĘ I W DALSZYM POSTĘPOWANIU 
KIEROWAĆ SIĘ ZASADAMI, ABY ZASŁUŻYĆ NA MIANO DOBREGO 
OBYWATELA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 
ŚLUBUJĘ. 
 
5. Tekst pasowania na czytelnika 

 
MY, UCZNIOWIE PIERWSZEJ KLASY, 
UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY, 
ŻE BĘDZIEMY KSIĄŻKI KOCHAĆ, 
KRZYWDY ZROBIĆ IM NIE DAMY, 
I WSKAZÓWEK, I RAD KSIĄŻEK 
BĘDZIEMY SŁUCHAĆ Z UWAGĄ. 
OBOWIĄZKI CZYTELNIKA 
TRAKTOWAĆ Z WIELKĄ POWAGĄ! 
OBIECUJEMY! 
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§ 104 
1. Inne tradycje szkoły: 

1) LISTY GRATULACYJNE wręczane rodzicom najlepszych uczniów klas III i VIII podczas 
uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

2) Nagrody i wyróżnienia: 
a. Nagrody książkowe lub dyplomy lub listy pochwalne przyznawane uczniom klas 

młodszych na zakończenie roku szkolnego na forum klasy. 
b. Nagrody książkowe lub dyplomy przyznawane uczniom klas starszych na 

zakończenie roku szkolnego na forum szkoły . 
3) „ Podziękowania” wręczane rodzicom uczniów klas III i VIII, na zakończenie roku 

szkolnego. 
4) Dni galowe, w które budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi: 

a. Święta państwowe i narodowe, 
b. Dzień Edukacji Narodowej, 
c. Święto Szkoły. 

5) Używanie symboli państwowych w szkole: 
a. Godło, flaga i hymn państwowy są symbolami państwa, do których powinno się 

odnosić z należną czcią i szacunkiem. Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed 
każdym innym znakiem, np. znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp. 

b. W szkole używamy symboli państwowych w czasie świąt, uroczystości i w życiu 
codziennym na zasadach ogólnie przyjętych zgodnie z ustawą i właściwymi 
rozporządzeniami MEN. 

 
§ 105 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
1. Zmian w statucie szkoły może dokonywać jedynie Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu 

opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego – w sprawach dotyczących uczniów. 
2. Świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki i dokumenty 

wydawane są w szkole na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. 
3. W szkole może być prowadzona, w formie świetlic, działalność opiekuńczo – 

wychowawcza przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i 
wychowania dzieci za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zapewnieniu przez te 
organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych. 

4. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci I 
młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

5. Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną 
formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 
1) Skargi i wnioski wpływające do placówki rozpatruje i załatwia: 

a. Dyrektor – w sprawach dotyczących placówki, 
b. organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący – w sprawach 

dotyczących dyrektora placówki. 
2) Informacja o terminach przyjmowania skarg i wniosków wywieszona jest w 

widocznym miejscu w budynku placówki. 
3) Skargi i wnioski mogą być wnoszone: 

a. pisemnie, 
b. ustnie do protokołu, 
c. telefonicznie. 
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4) W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza 
protokół, który podpisują wszyscy wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie. 

5) W razie zgłoszenia skargi telefonicznie, przyjmujący zgłoszenie sporządza notatkę z 
rozmowy telefonicznej i informuje wnoszącego o konieczności wniesienia skargi lub 
wniosku w formie pisemnej w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia sprawy bez 
rozpatrzenia. 

6) W protokole i notatce zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i 
nazwisko wnoszącego oraz zwięzły opis treści sprawy. 

7) Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda 
tego wnoszący. 

8) Rejestr skarg i wniosków prowadzi referent sekretariat szkoły. 
9) Skargę lub wniosek ewidencjonuje się w rejestrze, o ile zawierają imię i nazwisko 

(nazwę) oraz adres wnoszącego. 
10) Jeżeli w treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić przedmiotu, wzywa się 

wnoszącego do złożenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania wyjaśnienia lub 
uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie 
sprawy bez rozpatrzenia. 

11) Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy spraw podlegających rozpatrzeniu przez organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący, dyrektor przekazuje 
niezwłocznie skargę lub wniosek właściwemu organowi, nie później jednak niż w 
terminie 7 dni, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamiając o tym fakcie 
wnoszącego skargę lub wniosek. 

12) Odpowiedzi na skargi i wnioski powinny być udzielone w formie pisemnej i zawierać 
ustosunkowanie się do wszystkich spraw, zawierać wyczerpującą informację o 
wynikach sprawy, dokonanych rozstrzygnięciach oraz informować o podjętych 
środkach zaradczych. 

7. Statut jest dostępny w sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim, w bibliotece, 
dzienniku elektronicznym. 

8. Statut ten obowiązuje w równym stopniu uczniów, rodziców, nauczycieli oraz 
pracowników obsługi. 

9. Organy szkoły mają prawo wnosić zmiany do statutu przy akceptacji co najmniej 3 
spośród wymienionych organów z zachowaniem dalszej procedury opisanej w ramowym 
statucie szkół publicznych dla dzieci i młodzieży, o ile zmiany te nie są sprzeczne z 
obowiązującymi przepisami. 

 
 
 
Traci moc Statut Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego uchwalony 31 
sierpnia 2016 – Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą                               
Nr 1/2016/2017 
 
Niniejszy Statut Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego uchwalono dnia                       
28 listopada 2017 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2017 roku – Uchwała Rady 
Pedagogicznej Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą  Nr 5/2017/2018.  
Zawiera późniejsze zmiany. 
 
Tekst jednolity: znowelizowany Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Osieku 
n/Wisłą z dnia 14 września 2020 roku – Uchwała  Nr 5/14/09/2020  
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