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Zastosowane pojęcia  
 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole, Szkole Podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. 

Edwarda Rolskiego w Drążdżewie; 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami); 

3) statucie – należy przez to rozumieć statut  Szkoły Podstawowej im. Edwarda 

Rolskiego w Drążdżewie; 

4) dyrektorze, radzie pedagogicznej, samorządzie uczniowskim, radzie rodziców – 

należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej im. Edwarda 

Rolskiego w Drążdżewie; 

5) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. 

Edwarda Rolskiego w Drążdżewie; oraz ich rodziców i prawnych opiekunów oraz 

osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

6) oddziale - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną szkoły 

opisaną w arkuszu organizacyjnym, którą stanowi grupa uczniów pobierających 

naukę w tej samej klasie; 

7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w  Szkole Podstawowej im. Edwarda 

Rolskiego w Drążdżewie; 

8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Krasnosielc;  

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie; 
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PRZEPISY  PRAWNE 
Podstawy prawne:  

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).  

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 

1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2156 ze zm. Dz.U z 2016 poz 1943 z poźn.zm.) 

 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59). 

 5. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.60). 

 6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół              

i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).  

7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych statutów szkół             

i placówek (Dz.U. poz.703).  

8. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania   

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu 11 lutego 2014 r. Dz. U. 

z 2014 r., poz. 251).  

9. Rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz.1336).  

10. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. 

U. poz.649).  

11. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących 

do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).  

12. Rozporządzenie MEN z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1083).  

13. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170). 

14. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego 

oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach 

świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej 

oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 395).  
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15. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 478).  

16. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 

przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej (Dz. U. z 2015 

r., poz. 24).  

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. (Dz.U. 2015 poz.452)  

18. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1270)  

19. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w wymagań wobec szkół (Dz. U. z 2015 

r., poz. 1214)  

20. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji 

wychowania dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168,  

21. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 

2014 r., po. 498)  

22. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).  

23. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 r., poz. 907z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1232).  

24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016 r., poz. 922).  

25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 

r., poz. 885 z ostatnimi zmianami w 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911).  

26. Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół    

(Dz. U. z 2016 r. poz.896).  

27. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).  

28. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 843).  

29. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, 

organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 

sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).  
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30. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1113.  

31. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 532). 

 32. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 ze zm. w 2014 r. , poz. 1150).  

33. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).  

34. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form 

realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 

139, poz. 1131).  

35. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły 

i placówki (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).  

 36. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28).  

37. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).  

38. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).  

39. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 180, poz. 1493) 

 40. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1250)  

41. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U.     

z 2015 r. poz. 583).  

42. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).  

43. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., 

poz. 191).  
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44. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1943 z pon.zm.).  

45. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków 

niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).  

46. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 

r., poz. 167). 47. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 
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ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1.  Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie, zwana dalej „Szkołą 

Podstawową” jest szkołą publiczną, która w 8-letnim cyklu kształci i wychowuje dzieci. 

2. Siedziba szkoły mieści się w Drążdżewie 62, 06-214 Krasnosielc. 

3. Szkoła jest szkołą obwodową w rozumieniu przepisów prawa, a granice obwodu 

szkolnego i miejscowości należące do obwodu określa Uchwała Rady Gminy 

w Krasnosielcu.  

4. Wszyscy uczniowie tworzą samorząd uczniowski działający zgodnie z regulaminem. 

5. Rada Rodziców stanowi samorządne przedstawicielstwo rodziców i działa zgodnie 

z regulaminem. 

6. Rada pedagogiczna składa się z nauczycieli zatrudnionych w szkole i pracuje zgodnie 

z regulaminem. 

7. Organem sprawującym nadzór nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

8. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Krasnosielc, której siedziba mieści się przy 

ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc.. 

9. Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową wg zasad 

określonych innymi przepisami. Obsługę finansową szkoły prowadzi Urząd Gminy w 

Krasnosielcu. 

10. Szkoła Podstawowa może wynajmować lub użyczać swoje pomieszczenia na zasadach 

określonych przez organ prowadzący. 

11. W szkole mają prawo działać związki zawodowe w oparciu o własne statuty. 

12. Szkoła posiada sztandar, na którego lewej stronie w środku jest Godło, a pod nim napis 

„Ojczyzna, Nauka, Praca”, a na prawej stronie książka i płonący znicz i napis w otoku 

„Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie”. 

13. W Szkole Podstawowej mogą być tworzone oddziały rocznego przygotowania 

przedszkolnego zwane dalej „oddziałami przedszkolnymi”. 
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ROZDZIAŁ II 
Cele i zadania szkoły  podstawowej  
 

§ 2 

1. Celem Szkoły Podstawowej jest: 

1) kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach 

ponadpodstawowych i życia we współczesnym świecie, 

2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego i fizycznego, 

3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego; 

4) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, 

przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, 

ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym. 

2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne uwzględniając 

poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodzinną. 

3. Szkoła umożliwia: 

1) poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury; 

2) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

3) rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów; 

4) poszukiwanie wartości duchowych życia oraz kształtowanie i ocenę własnej wartości, 

rozwijanie potrzeby doskonalenia się; 

5) przygotowanie do odpowiedzialnego współtworzenia świata i odnajdywanie w nim 

własnego miejsca; samoidentyfikacją narodową i kulturową; 

6) kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności 

lokalnej, narodu, społeczności międzynarodowej; 

7) zdobycie wykształcenia. 

4. Szkoła zapewnia: 

1) opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji; 

2) poszanowanie praw ucznia; 

3) warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego. 

5. Szkoła wspiera: 

1) wszechstronny rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który 

respektując prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy daje możliwość 

samorealizacji; 
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2) aktywność poznawczą i twórczą; 

3) rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni społecznej; 

4) samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem; 

5) prospołeczne i prozdrowotne działania ucznia. 

6. Szkoła wykonuje zadania określone w podstawie programowej poprzez realizowanie 

programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów, organizując 

nauczanie zintegrowane, blokowe, przedmiotowe oraz ścieżki edukacyjne. 

7. Szkoła dąży, aby w efekcie pracy edukacyjnej szkoły uczniowie zdobyli umiejętności 

i kompetencje określone standardami wymagań określonymi rozporządzeniem MEN. 

8. Szkoła promuje wartość edukacji, kształtując wśród całej szkolnej społeczności 

(uczniów, pracowników, rodziców) postawę aktywnego podejścia do edukacji. 

9. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne wynikające z przepisów o zapobieganiu 

narkomanii. 

10. Szkoła zapewnia uczniom poczucie pełne bezpieczeństwa podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę.  

11. 8-letnia szkoła podstawowa kończy się egzaminem zewnętrznym.  
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ROZDZIAŁ III 
Organy szkoły  podstawowej 
§ 3 

1. Do organów szkoły należą: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

2. Szkołą kieruje dyrektor.  

3. Zadaniem dyrektora szkoły jest planowanie, kierowanie, organizowanie i nadzorowanie 

pracy szkoły, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych i 

opiekuńczych; 

2) dopuszczanie do użytku szkolnego zestawu programów po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i rodziców; 

3) tworzenie twórczej atmosfery pracy; 

4) współdziałanie z gminą i realizowanie zaleceń i wniosków w zakresie na zasadach 

określonych w ustawie; 

5) przedkładanie do zaopiniowania radzie pedagogicznej projektów planów pracy; 

6) przedkładanie co najmniej dwa razy w roku okresowych sprawozdań z działalności 

dydaktyczno – wychowawczej szkoły; 

7) ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły i 

rozkładu zajęć; 

8) opracowanie i realizowanie planu finansowego; 

9) przydzielenie nauczycielom w uzgodnieniu z radą pedagogiczną prac i zajęć; 

10) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa; 

11) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

12) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły w trakcie roku 

szkolnego, przenoszenia do innych klas oraz skreślenia z listy tych uczniów na 

podstawie wcześniejszej uchwały rady pedagogicznej i zgody kuratora; 

13) organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka; 

14) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 

zawodowym; 

15) dokonywanie oceny pracy nauczyciela; 
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16) tworzenie warunków do zdobywania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu 

zawodowego; 

17) załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły, 

18) współdziałanie ze związkami zawodowymi; 

19) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych; 

20) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

21) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego 

w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły; 

22) współdziałanie z organem prowadzącym w organizowaniu dowożenia uczniów do 

szkoły; 

23) organizowanie kancelarii szkoły; 

24) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych; 

25) organizowanie bieżących przeglądów obiektów szkolnych; 

26) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego; 

27) zapewnienie uczniom miejsca na terenie szkoły do pozostawienia części 

podręczników i przyborów szkolnych; 

28) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym m.in. zatwierdzanie 

form pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz okresów ich udzielania i wymiaru 

godzin; informowanie rodziców ucznia, w formie pisemnej, o ustalonych dla ucznia 

formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze 

godzin; 

29) przedstawianie propozycji realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania 

fizycznego; 

30) zwalnianie uczniów z części lub całości zajęć wychowania fizycznego, oraz zajęć 

komputerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

31) powoływanie komisji rekrutacyjnej; 

32) rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej dotyczących przyjęcia 

kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej;  

33) ustalanie i podawanie corocznie do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub 

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w kolejnym 

danym roku szkolnym; 

34) określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z nieodpłatnych 

podręczników i materiałów edukacyjnych; 

35) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2015&qplikid=1#P1A6
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36) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym 

w przepisach prawa. 

4. Dyrektor ma prawo z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady 

pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego do:  

1) -wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego 

stroju; 

2) -ustalenia wzoru jednolitego stroju; 

3) -podjęcia decyzji o zniesieniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju.  

 

§ 4  Rada Pedagogiczna . 

1. Rada Pedagogiczna jest organem Szkoły Podstawowej w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w Szkole Podstawowej, w tym nauczyciele oddziału przedszkolnego. 

3.Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji; 

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji pedagogicznych po zaopiniowaniu 

projektu przez rodziców; 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, promocji, zatwierdzania 

ocen śródrocznych i końcoworocznych, ocen zachowania oraz szkolnego zestawu 

programów nauczania; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły 

po zasięgnięciu opinii rodziców i samorządu szkolnego. 

4.Rada pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach 

wynagrodzeń zasadniczych, oraz płatnych zajęć dydaktycznych; 

5) propozycje innowacji, programów własnych i eksperymentów pedagogicznych; 

6) programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania z zakresu kształcenia 

ogólnego przed ich dopuszczenie do stosowania w Szkole Podstawowej; 
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7) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez okres co najmniej 3 lat oraz materiały ćwiczeniowe 

obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 

5.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

dyrektora z pełnionej funkcji . 

6.Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do: 

1) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

2) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków rady pedagogicznej; 

3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady pedagogicznej i jej 

zespołów; 

4) przestrzegania wewnętrznych zarządzeń dyrektora; 

5) składania przed radą pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań. 

 

§ 5 

1. W Szkole działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców uczniów. 

2.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa m.in. zasady 

tworzenia tego organu i nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Uchwala także 

szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i prezydium rady 

rodziców. 

3. Do rady rodziców rodzice każdego oddziału wybierają po 3 przedstawicieli, którzy 

spośród siebie wybierają prezydium rady rodziców. 

4. Członków rady rodziców oraz prezydium wyłania się w wyniku bezpośrednich i tajnych 

wyborów, w których jedno dziecko reprezentuje 1 rodzic. 

5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej lub dyrektora z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. W celu wspierania statutowej działalności szkoły rada rodziców może gromadzić środki 

finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

7. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczo-profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli; dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 
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środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) opiniowanie pracy nauczycieli w procedurze awansu zawodowego; 

5) opiniowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i szkolnego zestawu 

podręczników; 

6) występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku 

noszenia przez uczniów na terenie Szkoły Podstawowej jednolitego stroju. 

7)  

§ 6 

. 

1. W Szkole Podstawowej działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym 

2. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej i dyrektorowi, radzie wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności ma prawo do: 

1) zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnej z zasadami 

wewnątrzszkolnego oceniania; 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania zaspakajania własnych zainteresowań; 

4) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem; 

5) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

6) uczestnictwa 2 razy w roku w posiedzeniach klasyfikacyjnych rady pedagogicznej 

dotyczących problemów wychowawczych; 

7) wyrażania opinii o pracy nauczyciela na wniosek dyrektora. 

3. Samorząd jest organizatorem i koordynatorem działalności wolontariackiej na terenie Szkoły 

Podstawowej. 

§ 7 

W szkole za zgodą dyrektora, po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej mogą działać organizacje i stowarzyszenia, 
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których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród uczniów albo rozszerzenie 

i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

§ 8 

1. Organy szkoły współpracują w zakresie swoich kompetencji. 

2. W szkole obowiązuje ustalony tryb rozwiązywania sporów. 

3. Jeśli zainteresowane strony nie rozwiążą sporu, mogą odwołać się do innych organów 

szkoły. 

4. Każdy z organów szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni, po uprzednim 

wysłuchaniu stron sporu. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub w przypadku łamania praw ucznia, uczeń 

ma prawo zwrócić się w kolejności do: wychowawcy, pedagoga szkolnego, rady 

pedagogicznej, dyrektora szkoły. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej nauczyciel ma prawo zwrócić się kolejno do: 

klasowego zespołu nauczycielskiego, rady pedagogicznej, dyrektora szkoły. 

7. Ostatnią instancją odwoławczą na terenie szkoły jest dyrektor. 

8. Każda ze stron konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania 

odwołania. 

9. W przypadku sporu wszystkich organów szkoły lub nierozstrzygnięcia sporu w drodze 

uzgodnienia stanowisk, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego (ewentualnie 

sprawującego nadzór pedagogiczny). 
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ROZDZIAŁ IV 
Zakres zadań pracowników szkoły i rodziców 
§ 9 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

oddziałem opiekował się wychowawca w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

§ 10 

1. Wychowawca ma obowiązek realizować Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły 

uchwalony przez radę pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii rodziców. 

2. Wychowawca pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły, tworząc warunki 

wspierające rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról w życiu 

dorosłym. 

3. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem 

w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz oddziału oraz między uczniami. 

4. Wychowawca współdziała z wychowankami w zakresie wystroju i estetyki powierzonej 

im na cały etap edukacyjny izby lekcyjnej. 

§ 11 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. Zadania i obowiązki nauczyciela: 

1) w czasie pobytu ucznia w szkole odpowiada za jego życie, zdrowie i bezpieczeństwo; 

2) odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego; 

3) dba o warsztat pracy; 

4) stymuluje rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności, zainteresowania itp.; 

5) jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich; 

6) udziela pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów; 

7) doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej; 

8) rzetelnie realizuje programy nauczania, wychowania i opieki; 

9) zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć organizowanych przez szkołę na 

jej terenie i poza nią; 

10) kształci i wychowuje uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 
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11) dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

12) minimalizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych; 

13) obserwuje i analizuje rozwój psychofizyczny uczniów oraz udziela im pomocy 

w przypadku występujących problemów; 

14) rozwija i ukierunkowuje zdolności i zainteresowania uczniów oraz udziela im 

wszechstronnej pomocy; 

15) efektywnie wykorzystuje czas lekcji i pomoce dydaktyczne; 

16) dba o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne; 

17) systematycznie prowadzi dokumentację przebiegu nauczania; 

18) czynnie uczestniczy w pracy rady pedagogicznej, realizuje jej postanowienia 

i uchwały; 

19) współpracuje z rodzicami. 

3. Nauczyciel pełni dyżur w szkole w czasie przerw, zgodnie z opracowanym grafikiem 

dyżurów. Odpowiada wówczas za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 

4. Oceny wiedzy i umiejętności uczniów nauczyciel dokonuje zgodnie z zasadami 

wewnątrzszkolnego oceniania. 

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

jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału. 

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

problemowo – zadaniowe. 

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

8. Dyrektor szkoły powołuje Zespół Wychowawczo – Opiekuńczy, który opracowuje 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny  Szkoły i jego zmiany , analizuje 

prawidłowość ustalania ocen zachowania przez wychowawców klas i sytuację 

wychowawczą szkoły, przedstawia wnioski w tym zakresie dyrektorowi i radzie 

pedagogicznej. 

9. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje 

lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

10. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie 

szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, 

zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych. 

11. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich 

dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.  
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§ 12  

Do zadań logopedy należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców 

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 13 

Za zgodą dyrektora uczelnie kształcące nauczycieli mogą zawierać z nauczycielami szkoły 

umowy o odbywaniu praktyk przez słuchaczy tych uczelni. 

§ 14 

1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swoich 

dzieci. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i 

szkole; 

2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz oceny zachowania 

uczniów; 

3) rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów, 

przyczyn i trudności w nauce;  

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu 

i sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

3. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) dziecka wynikających 

z ustawowego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki należy: 

1) zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne; 

2) zapewnienie uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

3) wspieranie procesu nauczania i wychowania; 

4) zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w drodze do szkoły i podczas powrotu ze 

szkoły do domu, gdy dowóz nie jest zapewniony przez organ prowadzący; 
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5) zapewnienie bezpiecznego dowozu i odbioru dziecka na wszelkiego rodzaju imprezy 

szkolne, na które wyrazili zgodę, a które odbywają się poza godzinami nauki szkolnej. 

4. Szkoła stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 

organizuje z rodzicami najmniej trzy zebrania w roku szkolnym. 

 

§ 15 

1. Szkoła zatrudnia pracowników obsługi. Ich liczba corocznie określana jest arkuszem 

organizacji szkoły. 

2. Pracownikom obsługi szczegółowe zakresy czynności sporządza dyrektor szkoły. 

3. Pracownikom obsługi prawa i obowiązki reguluje Kodeks Pracy. 

4. Pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren 

szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły 

lub skierować tę osobę do dyrektora szkoły. 

5. Pracownik obsługi powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich 

dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 

zagrożeniach dla zdrowia lub życia uczniów. 

6. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Szkole niebędący nauczycielami są 

pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach 

samorządowych. 

7. Głównym zadaniem pracowników samorządowych jest zapewnienie odpowiednich 

warunków do realizacji statutowych zadań Szkoły. 

8. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie przepisów prawa; 

2) informowanie o zauważonych zagrożeniach; 

3) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem 

uczniów; 

4) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych; 

5) wykonywanie powierzonych zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

6) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym, jeżeli prawo tego nie 

zabrania; 

7) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

8) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z uczniami, rodzicami, 

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 

9) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

10) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. 

9. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu 

obowiązków na zajmowanym stanowisku.  
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10. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 

Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników ustala dyrektor Szkoły. 

11. Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych 

kierowniczych podlegają ocenie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oceny 

pracowników samorządowych. 

12. Szczegółową organizację i porządek oraz związane z tym prawa i obowiązki 

pracowników samorządowych określa regulamin pracy i indywidualne zakresy 

obowiązków pracowników. 

13. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 
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ROZDZIAŁ V 
Rekrutacja  
§ 16 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

3. Dzieci 6 letnie obejmuje obowiązek przygotowania przedszkolnego. Na wniosek 

rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć naukę dziecko, które w danym 

roku kalendarzowym kończy 6 lat, które korzystało z wychowania przedszkolnego w roku 

poprzedzającym lub posiada stosowną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

4. Rekrutacja uczniów do szkoły i oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych w Gminie Krasnosielc lokalnych 

zasadach rekrutacji, (obejmujących kryteria rekrutacji i harmonogram jej 

przeprowadzania) ujednoliconych dla wszystkich placówek prowadzonych przez Gminę 

Krasnosielc.  

5. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.   

6. Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny, 

ogłaszane są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w jej siedzibie.  

7. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor powołuje poprzez 

wydanie zarządzenia Komisję Rekrutacyjną, która rozstrzyga o przyjęciu uczniów 

i wychowanków, w oparciu o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające 

z przepisów prawa. 

8. Do szkoły i oddziału przedszkolnego przyjmowani są kandydaci z większa liczbą 

punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, liczonych według szczegółowych kryteriów 

określonych w każdym roku szkolnym przez organ prowadzący. 

9. W skład komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 7 wchodzą powołani przez dyrektora 

członkowie Rady Pedagogicznej. 

10. Do zadań komisji należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji oraz 

rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przyjęciem do szkoły i oddziału 

przedszkolnego.  

11. W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych rodzic lub 

prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty, ma prawo złożyć wniosek do 

komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. 

12. W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić 

pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. 
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13. W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun kandydata ma 

prawo złożyć pisemne odwołanie do dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 

7 dni. 

14. Przyjęcia do szkoły i oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego (poza terminami 

określonymi w harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych 

miejsc, na podstawie decyzji Dyrektora.  

15. Do klasy I przyjmuje się: 

1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

2) na wniosek rodziców, prawnych opiekunów dzieci zamieszkałe poza obwodem, gdy 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

16. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

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

17. W przypadkach dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną, obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż 

do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

18. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego na wniosek rodziców podejmuje 

dyrektor szkoły w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

19. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej  

20. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 

upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – 

wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 17 

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na 

spełnianie obowiązku poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając 

obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas 

danej szkoły lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych 

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

szkolnego. 

 

§ 18 

1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia dyrektor szkoły do której uczęszcza 

uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania organizuje 

indywidualne nauczanie. 

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania. 

3. Zasady organizowania indywidualnego nauczania określają odrębne przepisy. 

 

§ 19 

Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie 

szkoły, do momentu ukończenia szkoły podstawowej. 

 

§ 20 

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 
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ROZDZIAŁ VI 
Organizacja szkoły  podstawowej 
§ 21 

1. Szkoła składa się z klas, które dzielą się na oddziały, a ich liczebność określa się 

w porozumieniu z organem prowadzącym. 

2. Podział na grupy w oddziałach i między oddziałami następuje na przedmiotach – języki 

obce i informatyka, gdy oddział liczy powyżej 24 uczniów. 

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupach 

liczących nie mniej niż 12 uczniów i nie więcej niż 26. 

4. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII 

szkoły podstawowej w ramach tygodniowego wymiaru godzin mogą być realizowane w 

formie: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub 

aktywnych form turystyki. 

5. W edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III) szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych 

zintegrowanych ustala nauczyciel przestrzegając tygodniowego przydziału czasu. 

6. W szkole mogą funkcjonować oddziały integracyjne, których tworzenie uregulowane jest 

oddzielnymi przepisami. 

7. W szkole omawiane są z uczniami przepisy ruchu drogowego, prowadzi się kształcenie 

komunikacyjne, przeprowadzane są egzaminy na kartę rowerową. 

 

§ 22 

1. W szkole organizuje się w ramach planu zajęć naukę religii i etyki dla uczniów, których 

rodzice (opiekunowie prawni) wyrażą takie życzenie. 

2. Rodzice wyrażają wolę w formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w 

kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być 

powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

4. Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów 

danej klasy (oddziału) dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii w szkole powinny być 

organizowane w grupie międzyklasowej lub międzyoddziałowej. 

5. Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających 

zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący szkołę – w porozumieniu 

z rodzicami oraz właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym – organizuje naukę 

religii w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Liczba 

uczniów w grupie lub punkcie katechetycznym nie powinna być mniejsza niż 3. 
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6. Uczniom, których rodzice wyrażą takie życzenie, szkoła organizuje lekcje etyki w oparciu 

o programy dopuszczone do użytku szkolnego  

7. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze 

Kościoła Katolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz władze 

zwierzchnie innych kościołów lub związków wyznaniowych i przedstawione Ministrowi 

Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników 

do nauki etyki. 

8. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak 

obowiązków wychowawcy klasy. 

9. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów 

również poza wyznaczonymi przez szkołę zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z 

dyrektorem termin i miejsce planowanego spotkania. 

10. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego. 

11. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do 

którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad 

uczniami w tym czasie sprawują katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji 

są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. 

12. O terminie rekolekcji dyrektor powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc 

wcześniej. 

13. Do wizytowania lekcji religii upoważnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez 

biskupów diecezjalnych Kościoła Katolickiego, właściwe władze Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz władze zwierzchnie innych kościołów 

lub związków wyznaniowych. Lista tych osób jest przekazana do wiadomości organom 

sprawującym nadzór pedagogiczny. 

14. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki w zakresie metodyki nauczania i 

zgodności z programem prowadzą dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru 

pedagogicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

15. W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. W szkole można także 

odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno być 

wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu ze strony nauczycieli i wychowawców. 

§ 23 

Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa 

tygodniowy rozkład zajęć, ustalony zgodnie z podstawowymi wymogami zdrowia i higieny, 

racjonalnie planujący pracę uczniów i nauczycieli. 
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§ 24 

1. Podstawową formą pracy jest w kl. I – III jest edukacja wczesnoszkolna. Przerwy na 

odpoczynek ucznia ustala nauczyciel uczący w danej klasie. W klasach IV – VIII 

podstawową formą pracy jest system klasowo – lekcyjny z uwzględnieniem nauczania 

blokowego oraz ścieżek edukacyjnych realizowanych przez jednego lub kilku nauczycieli 

na jednostkach lekcyjnych. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy po 10 minut. Po 3 godzinie lekcyjnej przerwa  

trwa 20 minut. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może zezwolić na przerwy po 

5 minut i lekcje po 30 minut. 

 

§ 25 

Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych. Pomoc 

psychologiczno – pedagogiczna może być organizowana w formie zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych i zajęć specjalistycznych. Organizowane są zajęcia rewalidacji 

indywidualnej dla uczniów posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno-

pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w wymiarze 2 godzin tygodniowo na 

jednego ucznia.  

 

§ 26 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły 

zatwierdza gmina do dnia 31 maja danego roku. 

 

§ 27 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie: 

1) zajęć rozwijających zainteresowania; 

2) zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjo-

terapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4) porad i konsultacji. 

3. Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej są organizowane w ramach posiadanych 

środków budżetowych. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 

1) diagnozowaniu środowiska wychowawczego uczniów; 
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2) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

wynikających głównie z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, 

przewlekłej choroby, zaniedbań środowiskowych; 

3) wspieraniu uczniów z wybitnymi uzdolnieniami; 

4) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców; 

5) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów;  

6) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

7) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

8) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, może być udzielana na wniosek: 

1) rodziców (opiekunów prawnych);  

2) ucznia; 

3) nauczyciela; 

4) nauczyciela specjalisty; 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

7. Pomocy udzielają nauczyciele i specjaliści uwzględniając zdiagnozowane potrzeby 

uczniów, jak i wynikające z orzeczeń i opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną. 

8. W szkole, na potrzeby świadczenia dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

są zatrudnieni specjaliści w zakresie świadczenia różnych form pomocy psychologicznej 

9. Dla uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego za 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogiczna 

odpowiada wychowawca klasy ucznia.  

10. Do zadań wychowawcy klasy w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy: 

1) informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem; 

2) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w formach wymienionych w ustępie 2; 
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3) przedstawienie dyrektorowi projektu form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą 

realizowane; 

4) współpraca z rodzicami ucznia i innymi nauczycielami oraz specjalistami 

prowadzącymi zajęcia z uczniem; 

5) informowanie rodziców ucznia o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną; 

6) uwzględnienie wniosków zawartych w prowadzonej dokumentacji pedagogicznej 

w planowaniu form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na kolejny okres. 

11. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w celu 

realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej powoływane są zespoły ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

12. Do zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy planowanie 

i koordynowanie udzielania uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywanie indywidualnego planu 

edukacyjno-terapeutycznego.  

13. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje oceny efektywności pomocy 

udzielanej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz określa 

wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem. 

 

§ 28 

1. Szkoła dla chętnych uczniów organizuje dożywianie w formie zupy w miarę swych 

możliwości. 

2. Uczniowie dożywiający się wnoszą opłaty w wysokości pokrywającej koszty surowca. 

3. Koszt dożywiania uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej finansuje 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu lub dofinansowania z innych źródeł. 

4. Dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej lub w szczególnych przypadkach 

losowych szkoła organizuje pomoc materialną ze środków budżetu państwa, gminy lub 

pozyskanych z innych źródeł. 

§ 29 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice 

uczniów uczęszczających do szkoły. 

3. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom 

bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 
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3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów; 

5) wyrabianie i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

6) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną. 

4. Pomieszczenie Biblioteki umożliwia: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych; 

2) gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

3) korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w czytelni oraz wypożyczanie poza bibliotekę; 

4) korzystanie ze zbiorów multimedialnych i Internetu; 

5) prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

5. Wyposażenie biblioteki stanowią: odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz 

urządzenia komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają zorganizowanie 

nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizację 

przypisanych bibliotece zadań. 

6. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku 

szkolnego. 

7. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty 

niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe). 

8. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 

5) czasopisma dla dzieci i młodzieży; 

6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli; 

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne; 

8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli; 

9) zbiory multimedialne; 

10) materiały regionalne i lokalne. 

9. W bibliotece szkolnej zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

10. W przypadku, gdy w bibliotece zatrudnionych jest, co najmniej dwóch nauczycieli, 

jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką. 
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11. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole, 

b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia 

z użyciem różnorodnych źródeł informacji, 

c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania 

źródeł informacji wykraczających poza program nauczania, 

d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu 

informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych, 

e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 

f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

2) w zakresie prac organizacyjno - technicznych: 

a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, 

analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

e) selekcjonowanie zbiorów 

f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki. 

12. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami w zakresie: 

a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 

b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 

c) rozbudzania u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności 

za ich wspólne użytkowanie; 

2) nauczycielami w zakresie: 

a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych 

b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych, 

c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz 

sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki; 

3) rodzicami w zakresie: 

a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe, 
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b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania 

się z dbania o wspólne podręczniki, 

c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów 

przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży. 

13. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz 

instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych 

i innych imprez czytelniczych oraz wymianę książek, materiałów zbiorów 

multimedialnych. 

14. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin 

biblioteki, ustalony przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu rady pedagogicznej, rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego. 

15. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 

§ 30 

1. W szkole funkcjonuje świetlica. 

2. Ze świetlicy mają prawo korzystać uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole 

ze względu na organizację dojazdu do szkoły. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 

4. Za prawidłową działalność świetlicy odpowiadają nauczyciele świetlicy. 

5. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie powinna przekraczać 25. 

6. Uczniowie mają prawo, za zgodą nauczyciela do korzystania ze sprzętu i pomocy 

znajdujących się w świetlicy. 

7. W świetlicy działają koła zgodnie z planem pracy. 

8. Nauczyciele świetlicy odpowiadają za życie i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece 

dzieci oraz prowadzą z nimi zajęcia. 

9. Zapisy do świetlicy szkolnej odbywają się na podstawie karty zgłoszeniowej, wypełnionej 

przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka i przedłożonej wychowawcy świetlicy.  

10. Świetlica funkcjonuje w godzinach corocznie ustalonych zgodnie z potrzebami 

większości rodziców. 

 

§ 31 

1. Przy szkole działa sala gimnastyczna. 

2. Sala gimnastyczna służy w szczególności do: 

1) organizowania bezpłatnych zajęć dla uczniów w ramach lekcji wychowania 

fizycznego; 

2) prowadzenia popołudniowej, płatnej działalności rekreacyjno – sportowej dla 

środowiska. 
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§ 32 

1. Uczeń ma prawo do bezpłatnego korzystania ze znajdujących się w szkole pomieszczeń 

i wyposażenia szkoły, jeżeli znajduje się pod opieką nauczyciela. 

2. Uczeń ma obowiązek pozostawiania w szatni okryć i obuwia. 

3. Za pozostawione rzeczy, o których mowa w ust. 2, odpowiada szkoła. 

§ 33 

1. Odpowiedzialność za drogę uczniów do szkoły i za powrót uczniów ze szkoły ponoszą 

rodzice uczniów.  

2. Dziecko do ukończenia roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat, musi być przyprowadzane i odbierane ze szkoły (w tym również ze świetlicy 

szkolnej) przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby gwarantujące dziecku pełne 

bezpieczeństwo.  

3. Dzieci starsze od dzieci opisanych w ust. 2. na podstawie indywidualnej, wyrażonej ma 

piśmie decyzji rodziców mogą przychodzić i powracać z zajęć szkolnych samodzielnie, 

z tym, że odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły i w drodze ze 

szkoły ponoszą rodzice. 

4. Przyprowadzenie ucznia do szkoły rozumie się jako przyprowadzenie dziecka do 

świetlicy szkolnej i przekazanie dziecka upoważnionemu wychowawcy świetlicy lub 

przyprowadzenie dziecka do wyznaczonej na terenie szkoły strefy oczekiwania na 5 

minut przed godziną rozpoczęcia właściwych, zgodnych z planem lekcji zajęć danego 

ucznia, a następnie przekazanie dziecka upoważnionemu nauczycielowi.  

5. Odebranie dziecka rozumie się jako odebranie dziecka ze świetlicy szkolnej lub 

odebranie dziecka z wyznaczonej na terenie szkoły strefy oczekiwania od 

upoważnionego nauczyciela po zakończeniu właściwych, zgodnych z planem lekcji zajęć 

danego ucznia.  

6. Upoważnienie o którym mowa w ust. 2 wystawiają rodzice ucznia, na piśmie 

z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby 

upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), 

którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego. Osoba 

upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument 

tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W 

sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel lub wychowawca kontaktuje się z 

rodzicami. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę. 

7. Po zakończeniu zajęć dzieci, które korzystają ze świetlicy szkolnej są odprowadzane do 

świetlicy.  
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8. W przypadku, gdy dziecka, o którym mowa w ust.2, które nie miało korzystać ze 

świetlicy szkolnej, a które 10 minut po zakończeniu zająć nie zostało odebrane ze strefy 

oczekiwania przez rodzica lub upoważnioną przez niego osobę jest odprowadzane do 

świetlicy szkolnej i tam czeka na przybycie rodzica lub osoby upoważnionej.  

9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy, wychowawca zobowiązany 

jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

10. W przypadku, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami za pośrednictwem 

wskazanych numerów telefonów wychowawca ma prawo poinformować o tym fakcie 

najbliższy komisariat policji.  

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe. 

12. Szczegółowe zasady odbierania uczniów ze świetlicy szkolnej definiuje Regulamin 

świetlicy.  

13. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić ucznia do domu. 

14. Uczeń może także zostać pisemnie zwolniony przez rodzica (prawnego opiekuna) z 

zajęć lekcyjnych, który przejmuje wtedy odpowiedzialność za samodzielny powrót 

dziecka do domu lub innego wskazanego miejsca (np. do lekarza). 

15. W przypadku złego samopoczucia lub innych okoliczności pracownik szkoły informuje 

telefonicznie rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic osobiście nie może 

osobiście odebrać dziecka ze szkoły, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez 

rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości.  

16. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) 

w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.  

17. Wychowawca wpisuje nazwiska dzieci, posiadających pozwolenie na samodzielny 

powrót ze szkoły, w rubryce „Notatki”. 
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ROZDZIAŁ VII 
Oddziały przedszkolne 
§ 34 

1. Oddział przedszkolny organizacyjnie podlega dyrektorowi szkoły.  

2. Oddział przedszkolny mieści się w budynku szkoły. 

3. Praca oddziału przedszkolnego przebiega w oparciu o wybrany przez nauczyciela, 

zaakceptowany przez radę rodziców program wychowania przedszkolnego zgodny 

z podstawą programową, zatwierdzony przez dyrektora szkoły.  

4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć 

umuzykalniających, ruchowych, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć 

rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i 

wynosić:  

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat - około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat - około 30 minut. 

 

§ 35 

Cele i zadania Oddziału Przedszkolnego: 

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej poprzez: 

1) prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu 

diagnozowania rozwoju wychowanków, 

2) informowanie rodziców o zauważonych deficytach bądź uzdolnieniach 

rozwojowych dziecka, 

3) wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki) 

wychowanka dla specjalistów z poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

4) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami 

specjalistycznymi, 

5) zapraszanie do oddziału przedszkolnego, na życzenie rodziców i nauczyciela, 

specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami – obserwacja w sytuacjach 

naturalnych, 

6) indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy, 

7) wspieranie dzieci z uzdolnieniami, 

8) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców. 

2. Zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 
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3. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej 

poprzez: 

 

1) organizowanie na wniosek rodziców bezpłatnej nauki religii, 

2) zapewnienie opieki dzieciom nie korzystającym z nauki religii, 

3) planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego ze 

zwróceniem uwagi na obchodzone święta narodowe. 

 

4. Zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej. 

5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej. 

6. Zadania i cele w oddziale przedszkolnym realizuje się poprzez: 

1) wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku, 

2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, 

3) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych , 

4) wspieranie ich ciekawości, aktywności, samodzielności, 

5) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu, 

6) motywowanie do osiągania celów, 

7) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, 

8) rozwijanie wrażliwości moralnej: 

a) dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w swoim postępowaniu i 

postępowaniu innych, 

b) traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych, 

c) wyrażanie własnych myśli i przeżyć, 

9) kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w 

środowisku społecznym, przyrodniczym, kulturowym i technicznym, 

10) rozbudzanie ciekawości poznawczej, 

11) zachęcanie do aktywności badawczej, 

12) rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej, ruchowej), 

13) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, 

14) rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do poprawnej relacji z 

dziećmi i osobami dorosłymi, 

15) podnoszenie i rozwijanie sprawności fizycznej dzieci – systematyczne 

prowadzenie zabaw i ćwiczeń ruchowych, organizowanie spacerów i 

wycieczek, 
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16) wyrabianie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i 

kulturalnych. 

 

§ 36 

1. Organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny 

szkoły. 

2. Do oddziału przedszkolnego przeprowadza się rekrutację dzieci w wieku 3 – 6 lat 

zgodnie z kryteriami i harmonogramem ustalonymi przez organ prowadzący 

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.  

4. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, który określa 

godziny m.in.: 

1) schodzenia się i rozchodzenia dzieci, 

2) posiłków, 

3) zajęć, spacerów i zabaw. 

5. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia 

dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania 

czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:  

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci 

bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), 

dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są 

tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace 

gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); 

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 

według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej 

puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, 

organizacyjne i inne). 

6. Główne zasady organizowania czasu przebywania dziecka w oddziale to: 

1) organizowanie zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości 

dzieci; 

2) organizowanie gier, zabaw i innych zajęć ruchowych w pomieszczeniach szkoły, 

na szkolnych boiskach, placu zabaw lub w terenie; 

3) organizowanie wycieczek oraz spacerów poza terenem szkoły; 

4) odpowiednie wykorzystanie wyposażenia i możliwości szkoły; 

5) umożliwienie spożycia obiadu w stołówce szkolnej. 



 Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie 

 

Statut  Szkoły Podstawowej im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie 

 

38 

7. Oddział przedszkolny realizuje zajęcia wychowania przedszkolnego 5 godzin dziennie w 

dni robocze (8.00 – 13.00) od poniedziałku do piątku.  

Od godz.13:00 w oddziale realizowane są zajęcia dodatkowe (język angielski, religia, 

zajęcia ruchowe, zajęcia muzyczne, logopedia.) 

8. W oddziale przedszkolnym sprawuje się opiekę dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem możliwości lokalowych szkoły: 

1) przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela 

odpowiedzialnego za nie; 

2) podczas przemieszczania się po terenie szkoły dzieci mają zapewnioną opiekę; 

3) w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy itp.) dzieci 

mają zapewnioną stosowną opiekę. 

9. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się na zasadach: 

1) dzieci przyprowadzane są przez rodziców/prawnych opiekunów do sali, w której 

odbywają się zajęcia; 

2) dzieci idące do domu, po planowanych zajęciach czekają na rodziców/prawnych 

opiekunów lub osoby upoważnione (pełnoletnie) do odbioru w sali; 

3) rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich 

osobę; 

4) o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice/prawni opiekunowie 

informowani są na pierwszym spotkaniu z nauczycielem (przed rozpoczęciem roku 

szkolnego); 

5) rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania 

i odbierania dzieci; 

6) dzieci uczęszczające do oddziału mogą być zwolnione z zajęć tylko osobiście przez 

rodziców/prawnych opiekunów. 

 

§ 37 

Nauczyciel oddziału przedszkolnego w ramach swoich obowiązków: 

1) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków; 

2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania; 

3) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego 

siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej; 

4) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany 

program wychowania w przedszkolu i odpowiada za jego jakość; 
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5) w pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z logopedą, nauczycielami oraz 

z innymi z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

6) prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące 

poznawaniu swoich wychowanków, 

7) zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, otacza 

indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy 

do jego możliwości; 

8) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – 

edukacyjnych; 

9) na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania i oraz 

statutem; 

10) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I 

szkoły podstawowej przeprowadza analizę gotowości wszystkich dzieci 5 i 6-letnich 

w oddziałach przygotowujących do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna); 

11) opracowuje w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole 

podstawowej „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej” i przekazuje ją rodzicom; 

12) współpracuje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Makowie Mazowieckim w celu udzielania pomocy dzieciom; 

13) prowadzi pracę opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy, szczególnie za bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece wychowanków; 

14) ponosi szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek 

i spacerów. (Zasady ich organizacji określa odrębny regulamin opracowany i 

przyjęty do realizacji przez radę pedagogiczną); 

15) współpracuje z wychowawcą i rodzicami, dba o pomoce i sprzęt przedszkolny oraz 

plac zabaw; 

16) prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą 

podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli 

programami wychowania przedszkolnego. 

 

§ 38 

1. Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego, którym stan zdrowia uniemożliwia lub 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 
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2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor 

szkoły na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół 

orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej. 

3. Szczegółowe zasady organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego określają odrębne przepisy. 

4. Dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 

czasu podjęcia nauki w szkole, uczęszczają na zajęcia do placówek, które taką pomoc 

organizują zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 39 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym polega na rozpoznaniu 

możliwości psychofizycznych dziecka oraz rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka.  

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: dziecka, rodziców, 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, nauczyciela. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w formie zajęć specjalistycznych, 

korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz o charakterze terapeutycznym we 

współpracy z rodzicami dzieci oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

5. Nauczyciel rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne wychowanka oraz 

jego możliwości psychofizyczne. Planuje sposoby ich zaspakajania. Informuje dyrektora 

o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, prowadzi 

obserwacje pedagogiczną, prowadzi działania diagnostyczne, wspiera mocne strony 

dziecka, podejmuje działania minimalizujące skutki zaburzeń rozwojowych. 

6. Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  

7. Rodzice mają prawo wnioskować:  

1) o udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

2) o udział w spotkaniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, logopedy lub innego 

specjalisty; 

4) o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy przed terminem 

ustalonym przez dyrektora. 

8. Rodzice są informowani o ustalonych formach pomocy, okresie i wymiarze godzin. 

9. Szczegółową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne 

przepisy. 
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ROZDZIAŁ VIII. SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  I SPOSÓB  OCENIANIA 
WEWNĄTRZSZKOLNEGO 
 

§ 40 

1. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. W każdym roku szkolnym prowadzone w poszczególnych klasach zajęcia edukacyjne 

będą określane ramowym planem nauczania, który stanowić będzie podstawę do 

śródrocznego i rocznego klasyfikowania uczniów oraz wypełniania arkuszy ocen 

i świadectw. 

3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: pierwszy okres trwa od 1 września do 31 stycznia, 

a drugi okres od 1 lutego do końca roku szkolnego. 

4. Proces edukacyjny ukierunkowany jest na osiągnięcie przez ucznia sprawności 

w zakresie: uczenia się, myślenia, poszukiwania, działania, komunikowania się 

i współpracy z innymi. Cechą jego postawy powinna być aktywność i rosnąca 

samodzielność w tych obszarach, a także chęć i zdolność do samooceny i planowania 

własnego rozwoju. By móc być sprawnym w tym zakresie, uczeń powinien opanować 

umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami, jak mowa w języku ojczystym, 

mowa przynajmniej w jednym języku obcym, wykorzystanie zasad logiki w myśleniu i 

posługiwaniu się różnymi technikami komunikowania się. Na kolejnych etapach 

kształcenia szkoła stopniowo kształtuje i rozwija te umiejętności uczniów. 

5. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia.  

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i 

zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.  

7. Ocena powinna spełniać trzy podstawowe funkcje: 

1) dydaktyczną (wpływa dodatnio na wyniki nauczania); 

2) wychowawczą (słuszna w przekonaniu nauczycieli i uczniów); 

3) społeczną (uwzględnia normy społecznie przyjęte, uświadamia znaczenie nauki dla 

życia w przyszłości). 
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§ 41 

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych 

1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) określenia różnorodnych form aktywności, których efekty będą podlegały 

sprawdzaniu i ocenianiu; 

2) wskazania, które spośród kilku ocenianych rodzajów osiągnięć są obowiązkowe dla 

wszystkich uczniów, a które aktywności każdy uczeń może podejmować dobrowolnie; 

3) określenia zasad udostępniania uczniom i ich rodzicom poprawionych i ocenionych 

sprawdzianów pisemnych. 

2. Zasady swojego oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów, każdy nauczyciel jest 

zobowiązany w czasie posiedzenia rady pedagogicznej poprzedzającej rozpoczęcie 

nowego roku szkolnego, przedstawić na piśmie dyrekcji szkoły.  

3. Rodzice mają prawo znać systemy oceniania stosowane przez nauczycieli w szkole. 

Mogą w każdym okresie roku szkolnego zapoznać się z nauczycielskimi zasadami 

oceniania. 

4. Każdy nauczyciel jest nauczycielem wychowującym i przy wystawianiu ocen 

śródrocznych (semestralnych) oraz końcoworocznych stosuje kryteria dydaktyczne 

(wymagania programowe z przedmiotu nauczania – osiągnięcia dydaktyczne) i 

społeczno-wychowawcze (wkład pracy uczniów; motywacja do uczenia się; 

systematyczność; aktywność na lekcji; dotychczasowe osiągnięcia; sytuację 

środowiskową ucznia; postęp i inne). 

5. Uczeń zostaje powiadomiony 7 dni wcześniej o sprawdzianach pisemnych. 

6. Nauczyciel poinformuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych 

z poszczególnych zajęć, kryteriach oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania na 

początku roku szkolnego. 

7. Nauczyciel poinformuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych oraz o terminach klasyfikacji sposobie informowania o jej wynikach na 

początku roku szkolnego. 

8. Nauczyciel poinformuje uczniów i rodziców o sposobach poprawiania ocen prac 

klasowych, śródrocznych (semestralnych) i końcoworocznych na początku roku 

szkolnego. 

9. Nauczyciel poinformuje uczniów i rodziców o sposobie i zakresie egzaminów 

poprawkowych, sprawdzających i klasyfikacyjnych na początku roku szkolnego. 

10. Ocena powinna być umotywowana. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w 

następujący sposób: 

1) ocenę za odpowiedź ustną – słownie na bieżąco, po zakończeniu odpowiedzi ucznia; 
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2) ocenę za pracę pisemną – opisując w tej pracy spełnienie określonych wymagań 

edukacyjnych. 

11. Ocenianie powinno być jawne i systematyczne. 

12. Uczeń ma prawo do poprawy niezadowalającej go oceny. 

13. Szkoła ma obowiązek zapoznać rodziców i uczniów z poziomami wymagań na 

poszczególne stopnie ze wszystkich przedmiotów na początku roku szkolnego. 

14. Informacje dla rodziców i uczniów, o których mowa w ust. 6-9 mogą być przekazywane 

rodzicom również za pośrednictwem szkolnej strony internetowej.  

15. Terminy ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, terminy i formy 

przekazywania informacji o przewidywanych ocenach rocznych i daty posiedzeń rad 

klasyfikacyjnych są ustalane na początku każdego roku szkolnego i udostępniane są 

m.in. za pośrednictwem strony internetowej szkoły. 

§ 42 

1. W I etapie kształcenia ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniu, który jest 

integralną częścią procesu uczenia się i nauczania. W edukacji zintegrowanej ocena 

pełni głównie funkcje diagnostyczne, służy wspieraniu szkolnej kariery uczniów oraz 

motywuje ich do nauki. Jej celem jest monitorowanie rozwoju ucznia. Ocena ma 

wskazać, co uczeń osiągnął, co robi dobrze, ile już potrafi. Ocena to informacja o 

aktywności, postępach i trudnościach oraz uzdolnieniach i zainteresowaniach uczniów.  

2. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco i dotyczy wielorakiej aktywności 

ucznia. 

3. Nauczyciele klas I – III będą oceniali poziom osiągnięć poprzez następujące aktywności: 

1) czytanie; 

2) pisanie; 

3) liczenie; 

4) mówienie; 

5) sprawdziany pisemne. 

4. Nauczyciel gromadzi dokumentację dotyczącą poziomu rozwoju ucznia i jego pracy: 

sprawdziany, karty pracy i inne wytwory pracy ucznia. 

5. Ocenianie bieżące w klasach I-III ma charakter opisowy i może być uzupełniane przez 

nauczyciela wprowadzeniem znaczków, żetonów, pieczątek lub innych form oceny 

cząstkowej jako ocen pomocniczych.  

 

 

§ 43 

1. Szkoła wprowadza obowiązkowe i nadobowiązkowe formy aktywności uczniów klas IV-

VIII rozwijanych na zajęciach edukacyjnych, które będą oceniane w skali 1 – 6: 



 Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie 

 

Statut  Szkoły Podstawowej im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie 

 

44 

1) obowiązkowe: 

a) odpowiedzi ustne, 

b) odpowiedzi pisemne, 

c) sprawdziany zapowiedziane, 

d) sprawdziany z wykorzystaniem materiałów źródłowych. 

2) nadobowiązkowe określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

2. Wymienione w ust. 1 aktywności zapewnią uczniowi klas IV-VIII rozwijanie uzdolnień, 

zainteresowań i preferencji oraz umożliwią indywidualizację w procesie nauczania. 

3. Liczbę ocen z poszczególnych rodzajów aktywności ucznia ustala nauczyciel klas IV-

VIII. Jest ona zależna od rodzaju przedmiotu, tygodniowej liczby godzin. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć technicznych 

należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia klas IV-VIII do wywiązywania się 

z obowiązków. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę systematyczność 

ucznia i zaangażowanie w działaniach na rzecz sportu.  

6. Uczeń może być całkowicie lub częściowo zwolniony decyzją dyrektora z zajęć 

wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarskiej. 

7. Ocena z religii (etyki) w klasach I – VIII jest oceną cyfrową wystawianą wg skali ocen 

przyjętej dla II etapu kształcenia. Nie należy włączać oceny postępów ucznia z religii 

(etyki) do oceny opisowej w klasach I – III. 

§ 44 

Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz końcoworoczne począwszy od klasy 

IV ustala się w stopniach w/g następującej skali: 

1) celujący (6); 

2) bardzo dobry (5); 

3) dobry (4); 

4) dostateczny (3); 

5) dopuszczający (2); 

6) niedostateczny (1). 

§ 45 

1. Uczeń otrzyma stopień celujący (6), jeżeli jego osiągnięcia wyraźnie wykraczają poza 

poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela 

programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność 

w ich uzyskaniu.  

2. Uczeń otrzyma stopień bardzo dobry (5), jeżeli opanował pełny zakres wiadomości 

i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania. 
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3. Uczeń otrzyma stopień dobry (4), jeżeli opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości 

i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania 

nie jest pełny, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści 

kształcenia. 

4. Uczeń otrzyma stopień dostateczny (3), jeżeli opanował jedynie w podstawowym 

zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela 

programie nauczania, co może oznaczać kłopoty przy poznawaniu kolejnych, 

trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu. 

5. Uczeń otrzyma stopień dopuszczający (2), jeżeli opanowanie przez ucznia wiadomości 

i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania 

jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwości kształcenia w danym 

przedmiocie. 

6. Uczeń otrzyma stopień niedostateczny (1), jeżeli wyraźnie nie spełnia oczekiwań 

określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia 

mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu. 

7. Poziom osiągnięć podstawowych z każdych zajęć edukacyjnych będzie oceniany 

stopniem od 1 do 3 jeżeli uczeń wykaże się znajomością faktów i terminów oraz 

umiejętnością rozwiązywania prostych problemów, a ponadto uzyska co najmniej po 

jednej ocenie w semestrze z każdej obowiązkowej aktywności. 

8. Poziom osiągnięć ponadpodstawowych będzie oceniany stopniem od 4 do 5 jeśli uczeń 

wykaże się umiejętnościami rozwiązywania i wartościowania złożonych problemów, 

uzyska co najmniej po jednej ocenie obowiązkowych aktywności oraz otrzyma wyższą 

od dostatecznej ocenę z jednej bądź dwóch nadobowiązkowych aktywności ustalonych 

wspólnie z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych w okresie. 

9. Poziom osiągnięć wykraczających będzie oceniany stopniem 6, jeżeli jego umiejętności 

wykraczają poza ocenę 5 i ponadto podejmie aktywności przewidziane przedmiotowym 

ocenianiem na ocenę celującą, bierze aktywny udział w konkursach szkolnych 

i pozaszkolnych.  

§ 46 

1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega 

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniem 

jednej oceny klasyfikacyjnej. 

2. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.  

 

 

§ 47 
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1. Oceny klasyfikacyjne w klasach IV-VIII ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia 

edukacyjne. 

2. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli z każdych zajęć edukacyjnych ma ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną oraz ocenę zachowania. 

3. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego przedmiotu lub kilku, ewentualnie 

wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny z powodu 

nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

4. Uczeń nieklasyfikowany po pierwszym semestrze może kontynuować naukę w okresie 

drugim, ale jego klasyfikacja końcoworoczna obejmuje materiał całego roku nauczania 

z danych zajęć edukacyjnych. 

§ 48 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

2. Wyższą od przewidywanej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

uczeń może uzyskać po uzupełnieniu wiadomości i umiejętności określonych na daną 

ocenę przez nauczyciela w przedmiotowych zasadach oceniania lub po 

przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego. 

3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień 

i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych 

jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa; 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów 

i prac pisemnych; 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(wyższych niż ocena proponowana). 

5. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej. 

6. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) są przekonani, że ocena śródroczna 

lub końcoworoczna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącym trybu ustalenia tej oceny mogą odwołać się w ciągu dwóch dni do 

dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

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

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącym trybu ustalenia tej oceny, 

zastosowanie mają procedury przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności. 
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§ 49 

Egzaminy 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami powinien się odbyć 

po pierwszym semestrze do 20 lutego, a po drugim semestrze do 30 czerwca. 

4. Uczeń klas IV - VII, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy, 

którego termin wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez dyrektora szkoły. 

6. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

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

8. Jeżeli uczeń jest przekonany, że otrzymał ocenę semestralną lub końcoworoczną 

niezgodną z poziomem jego osiągnięć może odwołać się w ciągu dwóch dni do 

dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

9. Egzamin sprawdzający odbędzie się w trzecim dniu po wystawieniu oceny, a przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym zostanie przeprowadzony przez  nauczyciela przedmiotu 

w obecności wychowawcy klasy lub nauczyciela pokrewnego przedmiotu w przypadku, 

gdy nauczyciel klasy jest wychowawcą. Będzie on miał formę pisemnego sprawdzianu 

dostosowanego do poziomu wymagań przewidywanych na ocenę o którą ubiega się 

uczeń.  

10. Ocena w wyniku egzaminu sprawdzającego może być utrzymana lub podwyższona i jest 

ostateczna. 

11. Sprawdzian zatwierdza dyrektor szkoły. Sprawdzian ten pozostaje w dokumentacji 

szkoły. 

12. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe prowadzone są w/g wspólnego, następującego 

trybu: 

1) egzamin składa z części pisemnej i ustnej. Wyjątkiem jest egzamin z plastyki, muzyki, 

plastyki, i zajęć technicznych i wychowania fizycznego - egzamin ten powinien mieć 

formę ćwiczeń praktycznych; 

2) egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład jej wchodzą: 
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a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako egzaminator, 

c) nauczyciel prowadzący pokrewne zajęcia – jako członek komisji. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, 

termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace uczniów i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

§ 50 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia mu lub utrudnia kontynuowanie nauki w drugim okresie lub w klasie 

programowo wyższej nauczyciel powinien w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

zorganizować pomoc w wyrównywaniu braków, określić rodzaj i sposób pomocy. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia poradni 

psychologiczno – pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do 

ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym 

z programu nauczania. 

§ 51 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania na początku każdego roku 

szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz 

o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Nauczyciele klas I – VIII przekażą rodzicom informację o osiągnięciach i postępach 

ucznia w następujących terminach:  

1) listopad;  

2) styczeń;  

3) kwiecień;  

4) czerwiec. 

3. O grożącej końcoworocznej lub semestralnej ocenie niedostatecznej rodzice ucznia są 

informowani telefonicznie lub na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem, co należy 

odnotować w dzienniku lekcyjnym. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi 

i jego rodzicom/prawnym opiekunom: 

1) prace klasowe i kartkówki przekazywane są do wglądu rodzicom poprzez ucznia, 

które jest zobowiązany zwrócić je na następne zajęcia; 
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2) oryginały prac pisemnych mogą być również udostępnione do wglądu rodzicom/ 

opiekunom prawnym ucznia podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, 

w siedzibie szkoły. 

§ 52 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie. 

2. Ucznia klasy I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej 

klasie w wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu 

opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców.  

3. Decyzję o niepromowaniu ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna.  

§ 53 

1. Uczeń klas IV – VII otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze 

wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2. Uczniowie klas IV – VIII otrzymują świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli mają średnią ocen 

z przedmiotów obowiązujących co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania.  

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

średniej ocen, o której mowa w ustępie 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć. 

4. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują 

zaświadczenie potwierdzające uzyskanie lub nie uzyskanie przez nich promocji. 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków ust. 1 nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

6. Uczeń nieklasyfikowany do 31 sierpnia nie jest promowany i powtarza ostatnią klasę do 

której uzyskał promocję. 

7. Uczeń klasy VIII kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej 

uzyskał wszystkie stopnie klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznych, a ponadto 

przystąpił do egzaminu zewnętrznego. 

8. Sposób przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego określają szczegółowo odrębne 

przepisy. 

9. Uczeń klasy VIII, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał stopień 

niedostateczny z jednych zajęć edukacyjnych nie przystępuje do egzaminu 

poprawkowego i powtarza klasę. 

 

Zasady oceniania zachowania 

§ 54 
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1. Wychowawca klasy do 10.09 każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. 

2. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. Szkoła 

wprowadza arkusz oceny zachowania. 

3. Ocenę zachowania końcoworoczną i śródroczną w klasach IV – VIII szkoły podstawowej 

ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne. 

4. Ocena zachowania powinna uwzględniać: 

1) przestrzeganie zasad kultury i współżycia społecznego; 

2) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez szkołę; 

3) szanowanie mienia szkoły i mienia wszystkich osób w niej przebywających; 

4) dbałość o dobre imię szkoły poza jej murami; 

5) stosowanie się do zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawców 

klasy. 

5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w oparciu o: 

1) samoocenę dokonaną przez ucznia w domu na 2 tygodnie przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym; 

2) uwagi zapisane w swoim zeszycie spostrzeżeń; 

3) własną ocenę zachowania ucznia; 

4) opinie nauczycieli i uczniów danego oddziału. 

6. Wychowawca klasy w zeszycie spostrzeżeń notuje opinie własne, innych nauczycieli, 

dyrekcji szkoły, pracowników szkoły, uczniów i rodziców na temat aktywności uczniów 

w szkole i poza nią oraz ich zachowań. 

7. Uczeń na zakończenie semestru i roku szkolnego dokonuje samooceny własnej osoby 

w odniesieniu do opisu sylwetki absolwenta danego etapu kształcenia.  

8. Wychowawca klasy na godzinie wychowawczej, na tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej, przedstawia uczniom swoje propozycje oceny ich 

zachowania i w rozmowie wyjaśnia ewentualne rozbieżności opinii, dopuszcza 

skorygowanie swej dotychczasowej oceny na przykład w oparciu o nowo uzyskane 

istotne informacje. 

9. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

10. Wychowawcy przekażą rodzicom informację na temat zachowania ucznia: w listopadzie, 

styczniu, kwietniu.  

11. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny zajęć edukacyjnych. 

12. Ocena naganna zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej. 

13. Punktem odniesienia do ustalenia oceny zachowania jest pożądana sylwetka 

absolwenta, określona w programie wychowawczym szkoły. 
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§ 55 

Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły, 

b) osiąga wyniki w nauce na miarę swych możliwości, 

c) przejawia inicjatywę w wielu dziedzinach życia klasy, szkoły lub środowiska, 

d) dba o kulturę słowa i kulturę osobistą, 

e) jest uprzejmy, życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów i innych osób, 

f) szanuje godność innych ludzi, 

g) jest koleżeński, 

h) szanuje mienie własne, szkolne i innych osób, 

i) jest odpowiedzialny za słowa i czyny, 

j) przestrzega zasad bezpieczeństwa w każdej sytuacji, 

k) troszczy się o własne zdrowie, 

l) dba o środowisko naturalne, 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) jest systematyczny, osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, 

b) angażuje się w pracę na rzecz szkoły i klasy, 

c) systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, usprawiedliwia swoje 

nieobecności, 

d) z szacunkiem odnosi się do osób starszych, 

e) jest koleżeński i życzliwy w stosunku do rówieśników, 

f) nie używa wulgaryzmów, przestrzega kultury języka, 

g) jest czysto i schludnie ubrany, 

h) nie ulega nałogom, 

i) jest w każdej sytuacji odpowiedzialny i obowiązkowy. 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) pracuje na miarę swoich możliwości, 

b) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, 

c) nie spóźnia się, 

d) jest zaangażowany w pracę na rzecz szkoły, w organizacje różnorodnych imprez 

szkolnych i klasowych, 

e) wykazuje właściwy stosunek do osób starszych i rówieśników,  

f) stosuje poprawny i kulturalny język, 

g) charakteryzuje się schludnym wyglądem, 

h) nie ulega nałogom (papierosy, alkohol, narkotyki), 
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i) dba o higienę, 

j) dba o czystość i estetykę szkoły. Bierze udział w pracach użytecznych na rzecz 

szkoły i środowiska. 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych, 

b) uczestniczy w życiu klasy, 

c) kultura osobista nie budzi zastrzeżeń, 

d) dba o zdrowie własne i innych, 

e) przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną i indywidualną. 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) nie jest systematyczny w wypełnianiu obowiązków szkolnych, 

b) niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

c) kultura osobista budzi wiele zastrzeżeń, 

d) nie przestrzega nawyków higieniczno – zdrowotnych, 

e) ma obojętny stosunek do mienia szkoły, 

f) nie zawsze usprawiedliwia nieobecności na zajęciach edukacyjnych. 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) uchyla się od obowiązków szkolnych, 

b) opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, spóźnia się, 

c) przyjmuje bierną postawę w życiu klasy, 

d) niewłaściwie zachowuje się wobec pracowników szkoły i kolegów, 

e) nie troszczy się o zdrowie własne i innych (papierosy, alkohol, narkotyki), 

f) ma zły stosunek do własności społecznej i indywidualnej, 

g) narusza regulamin szkoły. 

§ 56 

Tryb i zasady odwołania od oceny zachowania 

 

1. Uczniowie posiadają możliwość odwołania od oceny zachowania do trzech dni przed 

planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

2. Uczeń, który nie zgadza się z wystawioną oceną zachowania odwołuje się w 

pierwszej kolejności do wychowawcy klasy. 

3. W przypadku, gdy wniosek o zmianę oceny zachowania został odrzucony przez 

wychowawcę, uczeń wraz z rodzicami odwołuje się pisemnie do rady pedagogicznej 

za pośrednictwem dyrektora, który przedstawi odwołanie radzie pedagogicznej na 

najbliższym posiedzeniu klasyfikacyjnym. 

4. Każdy nauczyciel może podważyć słuszność wystawionej oceny zachowania ucznia, 

zgłaszając wniosek na posiedzeniu rady pedagogicznej. 
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ROZDZIAŁ IX 
Prawa i obowiązki uczniów 
§ 57 

Uczeń ma prawo do:  

1) znajomości swoich praw; 

2) do nauki; 

3) wolności religii lub przekonań; 

4) wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii; 

5) do informacji; 

6) wolności od przemocy fizycznej i psychicznej; 

7) ochrony prywatności; 

8) do ochrony zdrowia; 

9) do zrzeszania się; 

10) równości traktowania wobec prawa szkolnego; 

11) prawa proceduralnego. 

§ 58 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły; 

2) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć 

w zajęciach i w życiu szkoły, rozwijać swe zdolności i zainteresowania; 

3) godnie reprezentować szkołę; 

4) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, zachowywać 

się zgodnie z zasadami kultury współżycia; 

5) chronić własne życie i zdrowie; 

6) dbać o ład, porządek i higienę oraz o wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, 

pomoce i przybory szkolne. 

2. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na 

nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do 

sali, w której odbywają się zajęcia. Jeśli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien udać 

się do świetlicy bądź biblioteki szkolnej gdzie przebywać będzie pod nadzorem 

nauczyciela, a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy. 

3. Uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace 

polecone przez nauczyciela do wykonania w domu. 
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4. W czasie zajęć lekcyjnych powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi 

uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie 

do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi 

zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar. 

5. Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. 

Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia. 

Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie oświadczenia 

o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach do 3 dni nieobecności. 

Oświadczenie może być podpisane przez jego rodziców. Dokumentem 

usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach powyżej 3 dni jest zaświadczenie 

lekarskie (oryginał lub kopia). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej 

nieobecności na zajęciach. 

6. W czasie uroczystości szkolnych uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju 

uroczystego: dziewczęta – biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica, chłopcy – biała 

koszula i czarne lub granatowe spodnie. 

7. Uczeń ma bezwzględny zakaz przynoszenia telefonu komórkowego do szkoły. W razie 

zaistniałej potrzeby szkoła zapewni kontakt telefoniczny z rodzicami (opiekunami 

prawnymi). 

8. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej 

osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

§ 59 

1. Nagrody dla uczniów: 

1) uczeń zachowujący się wzorowo i mający bardzo dobre wyniki w nauce otrzymuje 

na koniec roku dyplom bądź nagrodę książkową; 

2) za 100% frekwencję uczeń otrzymuje na koniec roku dyplom; 

3) za wyróżniające się czytelnictwo uczeń otrzymuje na koniec roku dyplom; 

4) za wyróżniającą się pracę w organizacjach szkolnych uczeń na koniec roku 

otrzymuje nagrodę książkową; 

5) rodzice ucznia wzorowo zachowującego się i mającego bardzo dobre wyniki 

w nauce otrzymują list pochwalny. 

2. Za nieprzestrzeganie przez ucznia statutu stosuje się kary: 

1) upomnienie przez nauczyciela; 

2) upomnienie przez dyrektora; 

3) nagana udzielona przez dyrektora; 

4) przeniesienie do innej szkoły. 

3. O karach wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców ukaranego ucznia. 
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4. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratorium oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może 

korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.  

5. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy: 

1) notorycznie łamie on zasady ustalone w szkole, otrzymał kary przewidziane 

w statucie, a stosowane środki wychowawcze nie dają pozytywnych efektów; 

2) zachowanie ucznia wpływa na innych w sposób demoralizujący lub agresywny, 

zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów w szkole; 

3) dopuszcza się on czynów karalnych (zastraszanie, wymuszanie, kradzieże). 
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ROZDZIAŁ X 

Doradztwo zawodowe 

§ 60 

Wprowadzenie doradztwa zawodowego  

U podstaw wprowadzenia doradztwa zawodowego w szkole leży przekonanie, że środowisko 

szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów. Szkoła, w 

ramach doradztwa zawodowego, wspiera uczniów, dostarcza im niezbędnych informacji, 

kształtuje przydatne umiejętności i cechy zachowania. System Doradztwa Zawodowego 

zakłada, że wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale 

procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat 

życia, obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą 

Pedagogiczną), ma charakter planowych działań i koordynowany jest przez nauczyciela  

doradztwa zawodowego. 

§ 61 

Cele Doradztwa Zawodowego: 

Cel główny:  

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły średniej i drogi dalszego kształcenia.  

Cele szczegółowe: 

Uczniowie:  

- poznają własne predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia, 

- rozwijają swoje umiejętności i kompetencje,  

- rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz 

kształtowania właściwych relacji społecznych,  

- wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, potrafią określić 

swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń,  

- są zmotywowani do podjęcia wysiłku przy podejmowaniu decyzji w zaplanowaniu swojej 

przyszłości zawodowej,  

- są zmotywowani do pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, - znają czynniki 

trafnego wyboru zawodu, 

 - posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy,  

- znają system kształcenia, oraz ofertę szkół średnich,  

- znają zasady rekrutacji do szkół średnich i terminarz rekrutacyjny,  

- wybierają szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwości psychofizycznych z 

wymaganiami szkoły,  

- znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły,  
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- znają źródła informacji edukacyjnej,  

- są otwarci i przygotowani na wyzwania współczesnego świata,  

- znają trendy kierujące rynkiem pracy i przyczyny bezrobocia.  

Nauczyciele: 

- wykorzystują wiedzę o uczniu, pomagają mu w określaniu indywidualnych profili, 

- potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,  

- rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, 

- wspierają decyzję edukacyjną swoich uczniów,  

- realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z podstawą programową,  

- wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do specjalistów, 

- włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji doradztwa 

zawodowego w szkole.  

Rodzice:  

są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”, znają czynniki ważne przy 

wyborze szkoły i zawodu, znają ofertę szkół ponadpodstawowych, zasady rekrutacji, wiedzą 

gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych, angażują się w pracę 

doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy).  

 § 62 

Zadania Doradztwa Zawodowego:  

- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, 

wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym na temat: rynku 

pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych 

uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, instytucji i organizacji wspierających 

funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, 

- udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, 

prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym 

planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego 

poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na 

temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy, kierowanie w sprawach trudnych, do 

specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

- koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły, wspieranie rodziców i 

nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-

informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.,  
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- współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości działań 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań z 

zakresu przygotowania uczniów do wyboru ścieżki edukacyjnej, 

- systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu pracy o 

nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich 

osobom zainteresowanym, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności, 

współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: centrum 

kariery, poradnie psychologiczno – pedagogiczne. 

- pozyskiwanie informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów 

multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.).  

- Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i 

predyspozycji).  

- Poradnictwo grupowe - zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe 

służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. 

poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery 

zawodowej i innych; warsztaty dla nauczycieli służące doskonaleniu umiejętności 

doradczych ).  

- Poznawanie rynku pracy poprzez wycieczki, obserwacje, (spotkania z absolwentami, którzy 

osiągnęli sukces zawodowy, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, spotkania z 

przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców. 
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ROZDZIAŁ XI 

Przepisy końcowe 
§ 63 

Szkoła posiada ceremoniał.  
 
1. Sztandar szkoły: 

- sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez 

Dyrektora. 

Skład osobowy pocztu sztandarowego: 

a) Chorąży (sztandarowy)  

b) Asysta – dwie uczennice 

Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie 

uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie; insygniami pocztu 

sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i 

białe rękawiczki;  

2. Szkoła używa pieczęci okrągłych i pieczęci wg ustalonego wzoru. 

3. Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcją kancelaryjną 

i przepisami prawa oświatowego. 

4. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydania świadectw i duplikatów 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

§ 64 

Wolontariat w szkole. Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie 

w człowieku dobra oraz bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają 

możliwość uwrażliwiania się  na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego 

rodzaju działalności na rzecz potrzebujących. Podstawowa forma działania wolontariatu 

uczniowskiego to SKC, czyli Szkolne Koło Caritas.  

§ 65 

1. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie prawa oświatowego. 

2. Statut szkoły obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców 

i opiekunów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych. 
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§ 66 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15.11.2017 r, statut  8-letniej Szkoły Podstawowej w 

Drążdżewie z oddziałami przedszkolnymi wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.  

 

 

……………………………. 

Podpis Dyrektora Szkoły  

 

 

……………………………… 

Podpis Przewodniczącego Rady Rodziców 

 

 

…………………………………. 

Podpis Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego  


